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ÚVOD 

 

Téma své absolventské práce jsem si vybrala proto, že jsem po ukončení Střední 

zdravotnické školy, nastoupila do Fakultní nemocnice v Motole na oddělení 

stomatochirurgie. Zde jsem se denně setkávala s úrazy v obličejové části. Chtěla bych svou 

prací poukázat hlavně na to, jak je důležitá spolupráce stomatochirurga 

s ORL(otorinolaryngologie, dále jen ORL) lékařem, očním lékařem, neurochirurgem a 

plastickým chirurgem. Mám na mysli hlavně poranění, která nejsou přímo život ohrožující 

a kde se touto spoluprácí dá zabránit trvalým následkům, jak kosmetickým tak funkčním. 

Skelet obličeje je pro pacienta důležitý jak z funkčního tak estetického hlediska. Proto jeho 

terapie vyžaduje nejen dostatek lékařské péče, ale také dostatečnou ošetřovatelskou péči a 

v neposlední řadě spolupráci pacienta. Je tedy velmi důležité pacienta transportovat na 

specializované pracoviště, kde je možné konsilium, všech výše uvedených lékařů. Jen tak 

je možné dosáhnout uspokojivého výsledku léčby bez výraznějších změn a trvalých 

následků.  

Z těchto důvodů bych chtěla seznámit ZZS (zdravotnická záchranná služba, dále 

jen ZZS) s problematikou obličejových úrazů. Zde je myslím hlavně důležité znovu popsat 

zdravotníkům záchranné služby anatomii obličejového skeletu. Seznámit je 

s nejtypičtějšími zlomeninami a úrazy obličejové části. Jaké jsou všeobecné příznaky 

čelistních zlomenin a jejich komplikace. Domnívám se, že se jedná o obor, na který nebyl 

na středních a vyšších školách kladen takový důraz, jaký by si zasloužil. Ano stojí za to se 

o něm zmínit trochu obsáhleji. Možná i z toho důvodu, že k poraněním v obličejové části 

dochází stále častěji. Hlavním důvodem je obrovský rozvoj dopravy, měnící se pracovní a 

životní tempo, nárůst mnoha rizikových a o to mnohem více oblíbených sportů. Proto se 

domnívám, že by zdravotnická záchranná služba měla být informována i o 

specializovaných pracovištích, která se zabývají obličejovými úrazy a nacházejí se na 

území České republiky. 
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1 CÍLE ABSOLOVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl 

 Seznámit ZZS se specializovanými pracovišti zaměřenými na traumatologii 

obličejové části. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Porovnat výsledky léčby různých druhů poranění 

 Prezentovat kazuistiky u vybraných pacientů 

 

1.3 Hypotéza 

 Předpokládám, že lepších výsledků léčby traumat v obličejové části se 

dosáhne na specializovaném pracovišti. 
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2 ANATOMIE - OBLIČEJE 

 

Skelet obličeje rozdělujeme na tři etáže: 

Horní etáž  

Horní etáž tvoří krajina čelní,  supraorbitální, část krajin orbitálních a temporálních.  

Střední etáž  

Střední etáž zaujímá krajina nasální, dolní část orbitální, intraorbitální, zygomatická, část 

krajiny orální, bukální a parotideomaseterická.  

Dolní etáž  

Dolní etáž tvoří dolní část krajiny orální, bukání, parotideomaseterické, celou krajinu 

mentální, submentální a submandibulární. 

2.1 Horní etáž  

Horní obličejová etáž 

Horní obličejová etáž, již nepatří mezi poranění obličejové části, ale mezi úrazy  

craniocerebrální. 

2.2 Střední etáž  

Střední obličejová etáž 

se skládá z: 

 kosti patrové 

 kosti horní čelisti 

 kůstek nosních 

 kosti klínové  

 kostí slzných 

 kosti radličné 
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 dolní skořepiny nosu 

 kosti čichové 

 kostí lícních 

 jařmových výběžků spánkové kosti 

 

Kostra střední třetiny obličeje chrání důležité smyslové orgány 

(zrak, sluch, čich) a je začátkem dýchacích a trávicích cest. 

Všechny tyto kosti jsou spojeny kostními švy v jeden celek. Tím je dána typická 

struktura střední části obličeje, která se tím liší od skladby dolní čelisti. Dolní čelist je 

pohyblivá kost se silnou kostní tkání. Kostra střední části obličeje je pevně spojena 

s kostrou lebky, je stavěna tak, aby mohla dobře odolávat žvýkacím silám a vstřebávat 

nárazy, která vznikající při žvýkání. Tyto žvýkací tlaky musí ještě stejnoměrně rozdělit na 

spodinu lebeční. Tím jsou pak nárazy a tlak na spodinu lebeční výrazně sníženy. Rozdílná 

anatomická stavba střední třetiny obličeje a její odlišná funkce, nám ukazuje, že zlomeniny 

střední obličejové části se velmi liší od zlomenin dolní čelisti. Při poraněních dolní čelisti 

jsou zlomeniny způsobeny nepřímým přenosem síly. U poranění střední třetiny obličeje 

převládají zlomeniny, které vznikají přímým nárazem nebo úderem V dolní čelisti dochází 

často k dislokacím. Na vznik dislokace má hlavní vliv síla, která způsobuje zlomeninu, její 

směr, místo působení, velikost, tvar předmětu působícího násilí a také jeho rychlost. 

Přítomnost nosní dutiny a dutin paranasálních, jejichž tenká výstelka se při zlomenině 

snadno poraní, způsobuje, že většina těžších poranění střední třetiny obličeje jsou 

zlomeniny otevřené a ohrožené infekcí. Také poranění papírově tenkých stěn orbity je 

velmi časté. Při větším vychýlení očnicového oblouku se snadno poruší poloha očního 

bulbu. U zlomenin střední obličejové etáže, ať jsou zavřená nebo otevřená, dochází ve 

většině případů současně i k poranění mozku. Nosní dutina tvoří začátek dýchacích cest. 

Krevní výrony a sraženiny spojené se zduřením nosní sliznice stěžují nosní dýchání. 

Pro traumatologii v obličejové části je také velmi důležitá znalost slzného ústrojí. 

Za normálního stavu jsou slzné body v neustálém kontaktu s povrchem bulbu. Při stahu 

očnicového svalu a sevření víček, vzniká v slzném váčku podtlak a slzy se nasávají do 

slzných kanálků. Tím se vysvětluje proč i u malého otočení víčka, nastává porucha 

v odtoku slz. 

[Urban, Sazama, 1972] 
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2.3 Dolní etáž  

Dolní obličejová etáž  

Dolní obličejová etáž je oddělena od střední části obličeje oklusální rovinou. Počítá se do 

ní celá dolní čelist. Mandibula tvoří dolní okraj obličejové kostry. Na ní se zachycují 

především nárazy zespodu. Dolní čelisti nemá na všech místech stejně silnou kostní tkáň. 

Nejsilnější je na bradové části a dále pak od třetích molárů. Nejtenčí je vrstva kostní 

tkáně od kořenových hrotů osmiček. 

Dásňový výběžek prodělává během života značné změny. Jak v v objemu tak i 

v pevnosti. Odolnost je zachovaná u dětí mladou pružnou kostěnou tkání. Ve stáří nastává 

atrofie dásně, která zmenší šířku mandibuly až o polovinu. Dolní čelist je k lebce připojena 

čelistními klouby a vazy. Oblouk dolní čelisti se opírá čelistními klouby o pevnou spodinu 

lebeční. V těch jsou kloubní hlavice, které jsou uloženy v kloubních jamkách. Nejslabším 

místem jsou krčky dolní čelisti. Proto zde vznikají zlomeniny velmi často, jak nepřímým 

tak i přímým mechanismem. Kdyby nedošlo ke zlomení krčku, přenášel by se náraz na 

kloubní jamky. Pak by mohlo dojít k proražení jamky a proniknutí hlavičky do střední 

jámy lební (smrtelné úrazy při boxu).  

Čelistní kloub  

Čelistní kloub má zvláštní postavení v lidském těle. Odlišuje se od jiných kloubů, 

jak po stránce anatomické, tak po stránce funkční. Čelistní klouby jsou párový orgán. 

Kloub slouží spíše ke koordinaci pohybů. Čelistní kloub je mezičelistní ploténkou přirostlý 

k pouzdru. Je rozdělen na část horní a dolní. V první fázi otevírání úst jde o rotační pohyb 

hlavice, jedná se tedy o pohyb v dolní části kloubu. V další fázi dochází k posuvnému 

pohybu hlavice i s mezikloubní ploténkou dopředu a dolů. Tady se jedná o pohyb v horní 

části kloubu. Když sloučíme všechny čelistní pohyby, zjistíme, že jde o velmi složitý 

pohybový děj, který slouží funkci čelisti při žvýkání, polykání a řeči. Pouzdro čelistního 

kloubu je dosti volné. Proto při vykloubení hlavice nemusí dojít k roztržení pouzdra. Jak 

tomu bývá u jiných kloubů. 

[Urban, Sazama, 1972] 
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3 PŘÍČINY ČELISTNÍCH PORANĚNÍ 

 

Za nejčastější příčiny poranění obličejové části se pokládají nehody při dopravě. U 

nás i jinde ve světě má velký podíl jízda na motocyklu. Dále se jedná o poranění při sportu, 

zaměstnání, střelná zranění a bohužel i stále více časté domácí násilí. Zlomeniny obličeje 

celkově patří k nejčastějším poraněním lidského těla, které navíc postiženou osobu výrazně 

hendikepují a omezují. K základním příznakům patří bolest, deformace obličeje, poruchy 

okluze, často výrazné otoky. Zlomeniny obličejového skeletu se rozdělují na zlomeniny: 

dolní, střední a ho orní etáže a patří mezi ně např.: 

 zlomeniny dolní čelisti  

 zlomeniny nosu  

 zlomeniny lícních kostí  

 zlomeniny horní čelisti  

 zlomeniny čelní kosti  
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4 ROZDĚLENÍ ČELISTNÍCH ÚRAZŮ 

 

4.1 Rozdělení podle způsobu vzniku poranění 

Čelistní úrazy rozdělujeme na: 

 zlomeniny traumatické – síla, která způsobuje úraz, musí být natolik silná, 

aby převýšila tvrdost kosti 

 zlomeniny netraumatické – k takovým zlomeninám dochází např. u 

epileptických záchvatů, kdy silný stah svalu způsobí zlomeninu 

 zlomeniny patologické – ke zlomenině dojde většinou v místě, kde je kost 

nějakým způsobem narušena (záněty, nádory, cysty, osteoporosa a jiné) 

 

4.2 Rozdělení podle postižení kosti 

Dále můžeme zlomeniny rozdělovat podle: 

 nalomení kosti 

 zlomeniny bez dislokace 

 zlomeniny s dislokací 

 zlomeniny úbytkové - jedná se o nejtěžší stupeň zlomenin, při kterých 

dochází ke ztrátovým poraněním (střelná poranění) 

 

4.3 Rozdělení podle počtu linií lomu 

 jednoduché 

 mnohočetné 

 tříštivé 

 

[Urban, Sazama, 1972] 
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4.4 Rozdělení podle místa působení 

 zlomeniny přímé – vznikají přímo v místě, kde působí násilí 

 zlomeniny nepřímé – k těm dochází přenosem síly z místa působení násilí na 

jinou část kosti (např. při úderu na bradu vzniká přímá zlomenina dolní čelisti 

v místě brady a zároveň nepřímá zlomenina krčku čelisti  

 

4.5 Rozdělení podle mechanismu vzniku síly 

 zlomeniny vznikající ohnutím kosti – dolní čelist má tvar oblouku, její konce 

jsou zakončeny kloubními výběžky, které jsou pevně opřeny a upevněny 

k lebeční spodině. Při nárazu dochází k deformaci tohoto oblouku. Čelist je 

do určité míry pružná, ale působením síly může dojít k ohnutí a nemusí nastat 

narušení kosti. Jeli však síla působící na čelist tak silná, že pružnost kosti již 

nevydrží, dojde ke zlomenině. Většinou na místě jiném než bylo působení 

síly. 

 zlomeniny vznikající tlakem – jsou nejčastějšími zlomeninami v obličejové 

části a to z toho důvodu, že obličejové kosti jsou velmi krátké, tudíž nemůže 

dojít pouze k ohnutí kosti, ale vede přímo k porušení její celistvosti  

 zlomeniny torsní – nejsou zase tak časté, dochází k nim kroucením tak, že 

jedna část konce kosti je fixována a druhá se otáčí kolem osy. U čelistí 

dochází k těmto zlomeninám nanejvýš při kombinovaných poraněních dolní 

čelisti. 

 

4.6 Rozdělení podle vztahu k okolí  

 zlomeniny zavřené – jedná se o zlomeniny, u kterých nedošlo k poranění 

měkkých tkání (svaly, sliznice, ani kůže). Prasklina je tedy kryta jak kůží, tak 

i sliznicí, což u ostatních zlomenin skeletu člověka není. Tam se o zavřené 

zlomenině mluví pouze tehdy, není-li porušena kůže. 

 zlomeniny otevřené – vznikají při porušení kožního nebo slizničního krytu. 

Tyto zlomeniny jsou vždy vystaveny infekci. Například u zlomenin střední 
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obličejové etáže, dochází velmi často k poranění sliznice dutiny ústní a nosní, 

tím dochází i k otevřeným zlomeninám. 

 

4.7 Rozdělení podle etáží 

4.7.1. Zlomeniny dolní obličejové etáže  

Mezi zlomeniny dolní obličejové etáže patří: 

 zlomeniny alveolárního výběžku  

 zlomeniny mezi špičáky  

 zlomeniny těla dolní čelisti 

 zlomeniny čelistního úhlu 

 zlomeniny svalového a kloubního výběžku  

 zlomeniny úbytkové  

 zlomeniny patologické 

 

4.7.2. Zlomeniny střední obličejové etáže 

Zlomeniny střední obličejové etáže jsou velmi často spojeny s poraněním vedlejších 

orgánů a také dutiny lebeční. Rozdělujeme na několik typů: 

 centrální – sem, patří zlomeniny Le Fort I a Le Fort II, zlomeniny 

alveolárního výběžku horní čelisti, patra a nosních kostí 

 laterální – sem, patří zlomeniny očnice, lícního oblouku a lícně – čelistní části 

 kombinované – nacházejí se v centrální i laterální části a jedná se o 

zlomeniny Le Fort III, Le Fort II a lícně – čelistního komplexu. 

 

O takové přehlednější a jednoduší rozdělení zlomenin střední obličejové etáže se již 

v roce 1901 pokusil francouzský anatom René Le Fort. Popsal tři typy zlomenin horní 

čelisti, na základě studií traumat na hlavách zesnulých pacientů. Toto rozdělení platí i dnes 

a je všeobecně známé mezi chirurgy. [Urban, Sazama, 1972] 
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 Zlomeniny typu Le Fort I se nacházejí v dolní části subzygomatické. 

 Zlomeniny typu Le Fort II se nacházejí v horní části subzygomatické a vedou 

od nosních kostí přes spodní část orbity, přední část maxily do oblasti 

výběžků klínové kosti. 

 Zlomeniny Le Fort III se nacházejí v části suprazygomatické odděluje tedy 

celou střední část obličeje v místě nosních kostí očnice, lícních kostí, lícního 

oblouku a výběžků kosti klínové. 

 
 
Obr. č. 1 Le Fort I 
[http://4.bp.blogspot.com/_eF9FF-O9tss/Rofrn9mzS7I/AAAAAAAAAGM/TaTnwJE-
F4c/s400/2pieceLefort-I.jpg] 

 

Obr. č. 2 Le Fort II 
[http://4.bp.blogspot.com/_eF9FF-O9tss/Rofrn9mzS7I/AAAAAAAAGM/TaTnwJF-
F4c/s500/2pieceLefort-II.jpg] 

 

 
 



16 
 

 
 
Obr. č. 3 Le Fort III 
[http://4.bp.blogspot.com/_eF9FF-O9tss/Rofrn9mzS7I/AAAAAAAAGM/TaTnwJG-
F4c/s501/2pieceLefort-III.jpg] 

 

 

 

4.7.3. Kombinované zlomeniny dolní a střední etáže 

Kombinované zlomeniny vznikají především při nárazu zepředu, síla násilí působí 

na velkou plochu. Dochází tedy k poranění celé střední obličejové etáže a poté přechází 

síla na dolní čelist, kde dochází ke zlomenině nepřímé. Kombinované zlomeniny mohou 

také vznikat při nárazu ze strany. Zde pak dochází k poranění laterální části, 

zygomatikomaxilárního komplexu, lícního oblouku někdy může dojít ke zlomenině 

svalového výběžku dolní čelisti. Dalším případem, kdy dochází ke kombinovaným 

zlomeninám, jsou střelná poranění. Nejčastěji je poraněná dolní čelist a alveolární výběžky 

horní čelisti. Jedná se o roztříštěné a defektní zlomeniny dolní čelisti nebo i celé části 

střední obličejové etáže. Může dojít samozřejmě i k poranění kostry lebky. 

 

4.7.4. Zlomeniny horní obličejové etáže 

Do této skupiny patří zlomeniny frontobazální, které bývají velmi často spojeny 

s úrazy mozku. 
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4.8 Poranění zubů 

K poraněním zubů dochází nejvíce u dětí a mladistvých. 

Rozdělujeme je na: 

 zlomeniny zubů 

 neúplné vykloubení, nebo částečné vykloubení zubů 

 úplné vykloubení zubů 

Často dochází ke zlomenině zubu s částečným vykloubením, může být postižen 

jeden i více zubů. U dospělých jedinců se poranění zubů kombinuje i se zlomeninami 

čelistních kostí. Nejvíce se vyskytuje poranění předních zubů.  

Zlomeniny zubu rozdělujeme na extraalveolární, sem, patří např. (odlomení 

skloviny, zlomenina zubní korunky, zlomeniny krčku, podélné zlomeniny jak krčku, tak i 

kořene) a intraalveolární a to jsou příčné zlomeniny kořene ve střední a hrotové části. Ne- 

úplným vykloubením nebo částečným vykloubením zubu máme na mysli to, že se zub při 

úrazu uvolnil nebo posunul, ale zůstal v lůžku. O úplném vykloubení zubu mluvíme tehdy, 

je-li zub při úrazu natolik dislokován, že opustí lůžko kosti. 

 

4.9 Poranění měkkých tkání  

Tkáň obličeje je tvořena kůží, podkožím, svaly, sliznicemi, slinnými žlázami, 

cévami, nervy a kožními adnexy (ochlupení, řasy, obočí). Nejčastěji dochází k těmto 

poraněním v obličejové části: 

 řezné 

 tržné a zhmožděné rány rtů, tváří, uší, hlavy a krku  

 odřeniny 

 rány v ústech a na jazyku  

 kousnutí do obličeje (člověk nebo zvíře) 

 popáleniny a poleptání 

Tržné rány a zhmožděniny vznikají tupým a pronikajícím poraněním, k odřeninám 

dochází při pádech z kola, autonehodách a pádů z motocyklu, zde se jedná o tak zvaný 
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„silniční lišej“. Řezné rány vznikají většinou kriminálními úrazy (napadení, rvačky) a při 

dopravních nehodách (rozbitím skla). Rány v ústech a na jazyku jsou především u dětí 

školního a předškolního věku. A dochází k nim při pádech na nějaký tupý předmět, kterým 

dojde k poranění dutiny ústní nebo kousnutí do jazyka.  

 

4.10 Úrazy čelistního kloubu 

Při úrazech čelistního kloubu dochází ke zhmoždění, vykloubení a částečnému 

vykloubení čelistního kloubu. Může také dojít ke zlomenině kostí, která tvoří čelistní kloub. 

Zhmoždění kloubu vzniká především při tupých poraněních a to působením násilí na dolní 

čelist, z které se síla přenese na čelistní kloub. K vykloubení čelistního kloubu dochází 

například u křečovitých stavů (epilepsie), zvracení, zívání, křičení, ale i při lékařských 

zákrocích nebo intubaci. Zhmoždění čelistního kloubu bývá často přehlédnuto, protože je 

zastíněno příznaky zlomenin nebo jiného poranění. Při nesprávném léčení může dojít 

k chronickému poškození kloubu. Proto by se měla při každém poranění obličeje a čelistí 

vyšetřovat funkce čelistního kloubu. Příznakem kontuze je bolest kloubu, zduření a špatné 

otevírání úst. 

 

4.11 Poranění čelistí v dětském věku 

Tato poranění se trochu odlišují od úrazů dospělých. Je to dáno anatomickou 

stavbou obličejové části. Většinou dochází ke zlomeninám dolní čelisti. Zlomeniny střední 

obličejové etáž jsou méně časté, protože do 6 let věku je střední obličejová etáž chráněna 

vyčnívající kostrou lebky. Ve střední etáži se nejčastěji vyskytují poranění kostry nosu a 

zlomeniny tvrdého patra, pronikající do dutiny nosní (sport-lyže, hůlky). S těmito úrazy 

jsou spojena poranění měkkých tkání, rtů a luxace zubů. Příčinou všech zlomenin u dětí 

bývají nejvíce sportovní a dětské hry, pády z výšek, nárazy na tupé předměty a 

v neposlední řadě dopravní nehody. Jsou též známé patologické zlomeniny při 

osteomyelitidě a zlomeniny novorozenců, u kterých se jedná o porodní trauma. K této 

zlomenině může dojít u porodu koncem pánevní kdy je použito Mauriceova-Levrettova 

hmatu, při kterém se zavede prostřední prst do úst dítěte. Musíme mít na paměti, že u 

zlomenin dolní čelisti, může dojít k porušení centra pro růst dolní čelisti.  Poškození tohoto 

centra pak vede ke špatnému růstu čelisti a tím i k nesouměrnosti obličeje. Při zlomenině 



19 
 

dolní čelisti je mechanismem úrazu pád na bradu, násilí se pak přenáší na kloub. Poranění 

kloubu opět jako u kontuzí kloubu bývá často přehlédnutelné, protože se více zaměřujeme 

na viditelná poranění obličeje. 

[Urban, Sazama, 1972] 
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5 VŠEOBECNÉ PŘÍZNAKY ČELISTNÍCH ZLOMENIN 

 

Všeobecné příznaky čelistních zlomenin jsou: 

 bolest 

 deformity obličeje 

 poruchy funkce 

 poruchy okluse 

 patologická pohyblivost úlomků 

 jiné vedlejší příznaky 

 

Bolest je příznakem každého porušení tkáně, ve které se nacházejí nervová vlákna. 

Proto je také součástí obličejových poranění. Bolest může mít různý charakter, záleží 

hlavně na místu a velikosti poranění.  

Deformity obličeje jsou zapříčiněny poškozením měkkých tkání, hematomy, 

edémy a posunutím zlomených kostí. Protože je obličejová část velmi bohatě zásobena 

krví, již několik minut po úraze vzniká dosti masivní edém a krevní výron. U poranění 

střední etáže bývají velmi často zalita edémem víčka, což znemožňuje otevírání očí. To 

ovšem není takový problém jako u poranění dolní obličejové etáže, kdy edém může 

zapříčinit vážné dýchací potíže. Při odlomení bradové části, dojde k posunutí dozadu, 

jazyk zapadá na epiglotis a tím se uzavírají horní cesty dýchací. Je-li poraněna střední 

obličejová etáž, je zde opět riziko dušení, protože dýchání nosem, bývá velmi často 

nemožné a to z důvodu ucpání nosu krevními sraženinami, edémem i částmi úlomků nosní 

skořepy. Nejvýraznější změny v obličeje jsou při úbytkových poraněních, kdy dochází ke 

ztrátám jak měkkých tkání, tak tkání kostních. 

Poruchy funkce, zde se jedná především o poruchu žvýkací funkce, která je 

způsobená bolestivostí při skousnutí. Další porucha funkce nastává při poranění kloubních 

výběžků, kdy je omezeno otevírání a zavírání ústa a s tím související i porucha řeči. 

K poruchám řeči také dochází u zduření měkkých tkání, které utlačují dutinu ústní a jazyk. 

Tím je také omezena funkce polykací. 
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Poruchy okluse se vyznačují u zlomenin čelistí, tím že horní a dolní čelist na sebe 

nenasedají, jak mají. To znamená, že je horní nebo dolní čelist buď předsunutá, nebo 

některé zuby mají špatný sklon. 

Patologická pohyblivost úlomků kostí je jasným příznakem zlomenin. Je vidět u 

zlomenin dolní čelisti, když otevíráme ústa, brada se posunuje k poraněné straně. 

Jiné vedlejší příznaky, jako jsou zápach z úst, oschlý jazyk, otevřená ústa, 

vytékající sliny, ale i porušení nervů jsou součástí poranění v obličejové části. 

 

Obr. č. 4 
[http://www.zubnilaborator.cz/image.php?nid=5170&oid=857549&width=194&height=136] 

 

 

 

Poranění při sportu-fraktura alveolárního výběžku 
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6 VŠEOBECNÉ KOMPLIKACE ČELISTNÍCH PORANĚNÍ 

 

Čelistní poranění, mohou jako jiná poranění, provázet různé komplikace. 

Komplikace čelistních poranění se rozdělují na časné a pozdní. Pro záchranáře je 

samozřejmě více důležité znát komplikace, které se objevují bezprostředně po úraze a 

mohou tak ohrožovat život pacienta. K bezprostředním komplikacím čelistních poranění 

patří asfyxie, krvácení, traumatický šok a poruchy centrálního nervového systému. 

Mezi pozdní komplikace se řadí infekce, sekundární krvácení a plicní komplikace. 

K asfyxii dochází tehdy, jestliže jsou v dýchacích cestách nějaké překážky, které 

brání v průchodu vzduchu do plic. Jedná se například o krevní sraženiny, části měkkého 

patra, části protéz, luxované zuby nebo úlomky kostí. Může také dojít k aspiraci krve a 

obsahu žaludku. 

Krvácení je velmi vážná komplikace u všech poranění. U čelistí o to více, zejména 

když jsou poraněny měkké tkáně, které jsou bohatě prokrveny. Není-li však poraněna větší 

céva, krvácení po několika minutách ustává. V opačném případě je nutné krvácení alespoň 

dočasně zastavit či omezit. Ke krvácení také dochází u poranění nosu, které se po 

odstranění krevních sraženin staví tamponádou. 

Traumatický šok není zas tak častou komplikací čelistních úrazů, dochází k němu 

při devastujících poranění střední obličejové etáže s masivním krvácením. Velmi důležitá 

je tedy správně a rychle poskytnutá první pomoc a rychlý transport. Tyto aspekty vedou 

k předcházení traumatického šoku a jsou psychickou podporou pro pacienta. 

Poranění centrálního nervového systému a poruchy vědomí, různé hloubky a 

závažnosti se nejčastěji vyskytuje s poraněními střední obličejové etáže a lebky. Jedná se o 

komoce a kontuze mozku s důsledky nitrolebního krvácení. 

[Urban, Sazama, 1972] 
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7 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO 

 

Nedílnou součástí záchrany raněného je anamnesa. Díky ní jsme schopni lépe a 

rychleji stanovit diagnosu zranění a zahájit správnou léčbu. Mnoho úrazů totiž vzniká na 

podkladě nějakého onemocnění např. epilepsie, diabetu, nebo po cévních mozkových 

příhodách. Velmi důležitá je anamnesa u intoxikace. Objevuje se dosti často při haváriích 

či sebevražedných pokusech. U všech čelistních úrazů je nutné popsat i celkový stav 

zraněného, abychom přes viditelná zranění obličejové části nezanedbali jiná vážnější 

poranění. Anamnesu získáme dotazováním samotného raněného, anebo osob, které byly 

přítomny události. 

Rozdílně vyšetřujeme pacienta v bezvědomí a pacienta, který je při vědomí. 

Mezi základní vyšetřovací metody, patří: pohled (vyšetření od hlavy až k patě), poklep, 

poslech, pohmat. Pohledem popíšeme vědomí raněného, polohu hlavy, krvácení, barvu 

kůže, výtok z ran, úst, nosu, uší. Poslechem zjistíme, jestli dýchá, pokud ano, tak jestli 

nosem nebo ústy. Pohmatem zjišťujeme, bolestivost, otoky, teplotu kůže, patologickou 

pohyblivost úlomků, pevnost zubů. Zasunutým malíčkem do zvukovodu zjišťujeme polohu 

kloubní hlavice čelisti, a jestli není kloubní jamka prázdná. Poklepem prstem na bradu 

zjistíme narušení dolní čelisti. U podezření na zlomeninu horní čelisti můžeme použít 

poklep na zuby. Podle jejich zvuku poznáme závažnost poranění. Neporušená kost zní při 

poklepu na zuby jasně, jestliže je zvuk temnější, bývá zalita dutina krví, při přerušení kosti 

je zvuk křaplavý. 
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8 CELKOVÉ OŠETŘENÍ RANĚNÉHO - PRVNÍ POMOC 

 

První pomoc a celkové ošetření raněného s poraněním v obličejové části má své 

zásady a liší se podle druhu, stupně a rozsahu poranění. Také záleží na tom, kdo první 

pomoc poskytuje. Nejpodstatnější, ale je určit hlavní nebezpečí, která hrozí raněnému 

s traumatem v obličejové části. Mezi pět nejdůležitějších ohrožení patří: 

 dušení 

 krvácení 

 porucha vědomí 

 šok 

 další poškození celkového zdravotního stavu pacienta. 

 

Proto musí být první pomoc ať laická, nebo lékařská, zaměřena proti těmto výše 

uvedeným ohrožením.  

Obr. č. 5  

[clipart] 

 

První pomoc-resuscitace 
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9 ANESTESIE PŘI OBLIČEJOVÝCH PORANĚNÍCH 

 

Při léčení poranění v obličejové části, provádíme anestezii z důvodu bezbolestného 

vykonání vyšetření, a také na usnadnění samotného chirurgického ošetření. Pacientovi se 

při anestesii uvolní spasmus žvýkacích svalů, které nám za normálních okolností 

znemožňují reposici úlomků kostí. Při poraněních v obličejové části musíme zvolit správný 

druh anestesie, protože mohlo dojít k poranění spodiny lebeční a centrálního nervového 

systému. Je důležité zabránit subdurálnímu krvácení a narůstání nitrolebního tlaku. 

Nikdy nepodáváme na tlumení bolesti morfin, protože má tlumivý účinek na 

dýchací centrum. Při poranění v obličejové části, můžeme vyloučit inhalační anestesii, 

která zabraňuje zdravotníkům v práci na obličejové části a v dutině ústní. Za nejvhodnější 

anestesii považujeme nazotracheální anestesi, u které zavádíme tracheální roury nosem. Při 

intubaci dbáme na to, abychom nedislokovali poraněnou horní nebo dolní čelist a nedošlo 

k ucpání intubační roury sraženou krví a úlomky kostí. 

Zcela nepřípustné a nebezpečné je “využívat“ bezvědomí pacienta k ošetření. 

Dochází pak k rychlému rozvoji šoku a tím i k bezprostřednímu ohrožení na životě 

pacienta.[Urban, Sazama, 1972] 

Obr. č. 6 

[http://sestra.org/images/d/d2/Naz

otrachealni_intubace.jpg] 

 

Nasotracheální intubace 
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10 STATISTIKA VÝSKYTU ÚRAZŮ 

Statistiku výskytu jsem zjišťovala ze zdroje ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky České republiky). Na základě jejich podkladů jsem vypracovala 

následující tabulky. 

Přehled hospitalizací všech traumat od roku 1986 do roku 2008 

Rok Muži  Ženy Celkem Průměrný 
věk pacientů 

Průměrná 
ošetřovací 
doba 

1986 796 661  1 917 570 40,0 13,5 

1992 733 879 1 058 232 1 792 111 40,7 11,8 

1993 773 248 1 106 022 1 879 270 40,6 11,6 

1994 856 567 1 194 243 2 050 810 41,2 10,3 

1995 907 012 1 234 812 2 141 824 42,4 9,5 

1996 951 192 1 268 452 2 219 644 43,5 8,8 

1997 894 226 1 200 878 2 095104 44,0 8,7 

1998 941 006 1 236 444 2 177 450 44,5 8,1 

1999 932 978 1 206 125 2 139 103 45,0 7,9 

2000 925 897 1 201 939 2 127 836 45,3 8,1 

2001 949 428 1 222 292 2 171 720 45,8 7,8 

2002 959 452 1 237 414 2 196 866 46,2 7,8 

2003 998 440 1 280 068 2 278 508 46,8 7,7 

2004 1 017 845 1 315 981 2 333 826 47,2 7,5 

2005 1 022 911 1 316 798 2 339 709 47,5 7,4 

2006 985 626 1 286 445 2 272 071 47,5 7,2 

2007 986 695 1 293 542 2 280 237 47,3 7,1 

2008 983 623 1 287 611 2 271 234 47,5 6,9 
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Přehled hospitalizací dle příčiny 

Rok Dopravní 
nehody 

Pády Vystavení 
neživotným 

mech. 
silám 

Vystavení 
životným 

mech. 
silám 

El. 
proud,ozáření, 

kouř, 
poleptání, 

Napadení 
(útok) 

2007 25 428 112 123 10 230 3 693 5 758 4 590 

2008 25 501 116 522 10 265 3 611 6 122 4 674 

 

 

Přehled hospitalizací dle oddělení - Stomatochirurgie 

Rok Počet 
případů-

hospitalizace

Průměrná 
ošetřovací 

doba 

Věková 
skupina 

0-14 

Věková 
skupina 

65+ 

2007 5 914 4,7 644 653 

2008 2 408 6,1 77 351 

 

 

Přehled hospitalizací dle diagnóz  

Zlomeniny kostí lebky a obličeje 

Rok Počet 
případů-

hospitalizace

Průměrná 
ošetřovací 

doba 

Průměrný 
věk 

 

2007 5 073 5,3 33,3 

2008 5 157  5,1 33,9 
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11 KAZUISTIKY  

Pro svoji absolventskou práci jsem si vybrala tři kasuistiky. Všechny jsou z Dětské 

stomatologické kliniky FN Motol. I když se jedná, o dětskou kliniku jsou zde ošetřováni i 

dospělí pacienti.  

 

11.1 Kazuistika I. 

DĚTSKÁ STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 

Oddělení maxillo-faciální chirurgie 

Přednosta: Prof. MUDr. Dostálová Taťána, DrSc., MBA 

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, V Úvalu 84, 150 18  Praha 5 

tel. 224433130 

 

Pacient:                      r.č. narozen 1977                                

Bytem:  

Hospitalizace:  16.5.2007 - 23.5.2007 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

ANAMNÉZA: 

RA: bezvýznamná 

OA:  Operace:  0                                                                                Úrazy:  0 

 Hospitalizace:  ve školním věku hospitalizován pro pneumonii 

 Zvýšená krvácivost: 0                                                                         Bezvědomí: 0                            

 Křeče: 0                                                                                            Transfuze: 0            

 Dieta: 0 

 Očkování: nezjištěno                                                                           Disp.: 0 
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Medikace: 0 

AA: neudává 

 

NO: Dne 11.5.2007 před 24 hod. utrpěl pacient úraz při pádu s kola. V bezvědomí 

nebyl, na úraz si pamatuje. Do FN Motol transportován RZP. Pacient přiznává požití 

5 piv. První vyšetření na traumatologické ambulanci FN Motol, odtud byl po 

domluvě odeslán na oddělení čelistní a obličejové chirurgie Dětské stomatologické 

kliniky FN Motol k akutnímu ošetření a hospitalizaci. Dne 12.5.2007 v 1.45 hod. 

byly v lokální anestesii 6 ml 4% Supracainu provedeny revize a sutury tržné 

penetrující rány horního rtu, kořene nosu, dolního rtu a vestibula ( Monolac 4/0). 

Dále byly zaznamenána ztráta 1 dolního řezáku a těžká luxace 3 dalších dolních 

řezáků ( tyto zuby byly pro jejich nepříznivou prognózu extrahovány ). Dne 13.5. 

provedena revize, repozice a fixace fractury v linii LeFort II a fractury dolní čelisti, 

po výkonu pacient plánovaně přeložen na ARO k zajištění bezprostřední pooperační 

péče. 16.5.2007 pacient plánovaně přeložen zpět na naše oddělení. 

 

TH: V klidné celkové anestezii (NTI) provedena revize, repozice a fixace osteosyntézami 

zlomenin střední obličejové etáže (LeFort II commin.) a zlomeniny dolní čelisti ve střední 

čáře. Na horní čelist nasazena dentální dlaha v dolní čelisti Ivyho kličky, vše doplněno 

rigidní mezičelistní fixací. Rány šity Maxonem 4/0 (resorb. materiál.) 

 

MEDIKACE: Amoksiklav, Dexamed, Tramal, Ibalgin. 

 

Při propouštění pacient bez obtíží, afebrilní, rána klidná, stehy ex., zbylé stehy ze 

vstřebatelného materiálu. V ústech horní Sauerova dlaha, v dolní čelisti Ivyho kličky, vše 

doplněné rigidní mezičelistní fixací. Pacient vybaven štípacími kleštěmi, on i matka 

edukováni o rozvolnění IMF v případě obtíží, o péči o IMF a možných komplikacích 

spojených s mezičelistní fixací. 

Dop. zvýšenou hygienu dutiny ústní, výplachy úst heřmánkem, tekutá strava, NESMRKAT, 

nosní kapky. 
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DALŠÍ PÉČE: kontrola u  MUDr. Skalpela středu 30.5.2007 na PK  a dále dle domluvy. 

 

ZÁVĚR:  

S026 Zlomenina dolní čelisti ve střední čáře disl. aperta 

V174 Řidič zr.při provoz.nehodě 

S024 Zlom.LeFort II bilat. commin. 

S015 Otevř.rána rtu a dutiny ústní - stp. sutuře horního rtu a dolního vestibula 

S018 Otevř.rána jiných částí hlavy 

S032 Dislokace zubu 

 

11.2 Kazuistika II: 

Pacientka:  Poraněný                                                                                          Rod.č.: 1987 

   

Hospitalizace od:  22.12.2009 - 14:30 do 25.12.09 - 18:05 hod. 

 

 

DŮVOD PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI:  

Pacient akutně přijat k revizi, repozici a fixaci fr. úhlu dolní čelisti vpravo v CA. 
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ANAMNÉZA: 

RA: otec - nezjištěno, matka nar.1958 - zdráva, sourozenci: bratr nar.1992 -zdráv 

OA: Z fyziologického těhotenství,1.porod,  porod v termínu , spont., záhlavím, 

poporodní adaptace v normě 

Psychomotorický vývoj: v normě 

Nemocnost v dětství: běžná dětská onemocnění, neprodělal neštovice 

 Operace:  0 

 Úrazy:  0 

 Hospitalizace: 2005 - nem.Ostrava - otrava houbami 

 Zvýšená krvácivost: neudává                             

 Bezvědomí: koma v rámci otravy houbami 2005                            

 Křeče: 0 

 Transfuze: 0            

 Dieta: 0 

 Očkování: řádné dle harmonogramu  

 Disp.: 0 

Závažná celková onemocnění: neuvádějí 

EA: Infekční choroby: běžné dětské.  

       V posledních měsících kontakt s infekčním onemocněním neuvádějí. 

FA: 0 

SA: Žije v úplné rodině. 

RF: 0 

V dobré psychické i fyzické kondici.Bolest neudává. 
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NO: V sobotu 19.12.2009 upadl na sněhu a uhodil se o kapotu auta do pravé tváře a 

brady. V bezvědomí nebyl, nezvracel, pouze velká bolest čelisti a zubů. 

Lékařskou pomoc nevyhledal. Ještě týž den se vyvinul velký otok v oblasti 

pravého úhlu mandibuly , který po 2 dnech zcela ustoupil a objevila se 

pohyblivost dolní čelisti a skřípání. Ústa nešla otevřít, tudíž nedodržoval 

hygienu DÚ. Užíval Ibuprofen tbl.p.o. a paracetamol. 

Dnes vyhledal lék.pomoc pro neustupující bolesti na trauma ambulanci FN Motol, 

kde zhotoven rtg. Provedeno vyš. stomatologem. 

Pacient akutně přijat k revizi, repozici a fixaci otevřené zlomeniny dolní čelisti 

vpravo, zhotoveno OPG rtg, krevní náběry. Výkon v CA plánován na 

23.12.2009. 

Alergie: neudává 

 

STAV PŘI PŘIJETÍ: 

Výška:178cm      Hmotnost:58kg        TT:36,7°C     TK:135/77   P:102/min.       DF: 

16/min 

 

Celkový stav: 

Pacient  KP kompenzován, lucidní , eupnoe, v dobré psychické i fyzické  kondici, bez 

známek akutního infektu,afebrilní, kůže čistá bez cyanózy a ikteru, hydratace v normě. 

Hlava: mesocephalická, poklepově nebolestivá, výstupy n.V nebolestivé, inervace n.VII 

symetrická. 

Obličej: bez deformit, bez zánětlivých a úrazových změn. 

Oči: oční štěrbiny symetrické, bulby volně pohyblivé všemi směry, spojivky růžové, skléry 

bílé, zornice isokorické, reagují na osvit 

Nos, uši: bez exudace,tlak na tragy bilat. nebolestivý 

Intraorálně:  chrup: stálý, sanován, obtížně vyšetřitelný z důvodu ztíženého otvírání úst 

pro bolest 
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                     sliznice hladká, růžová,  vývody velkých slinných žláz bez známek zánětu, 

slina čirá 

          jazyk: fyziologicky povleklý, plazí ve střední čáře 

                     hrdlo: klidné, patrové oblouky symetrické, tonsily nezvětšené, uvula (čípek 

v hrdle) neuchyluje od střední  čáry 

Otevírání úst omezené, souhyb kloubních hlavic hmatný, dolní čelist při otevírání 

neuchyluje, střed dolní čelisti posunut vlevo, v levém lat. úseku on artikulace zubů 

Foetor ex ore.(zápach z úst) 

Uzliny: submentální, submandibulární a podél kývačů: nehmatné, nebolestivé 

Krk: karotidy tepou symetricky 

         náplň krčních žil přiměřená 

Hrudník a břicho: orientačně bez patologického nálezu,břicho měkké, volně prohmatné, 

bez známek hmatné rezistence, palpačně nebolestivé, poklep bubínkový, peristaltika  

poslechově přítmona, břicha in niveau. Slezina a játra nezvětšeny, nebolestivé. Tapott a 

Israeli negat. Dýchání čisté, sklípkové, bez vedlješích fenomenů, akce srdeční pravidelná, 

srdeční ozvy 2 -  ohraničené, bez poslechového  šelestu. Hrudník fyzilologicky klenutý, 

dechové exkurze hrudníku v normě. 

Genitál + vyšetření per rectum  : není indikováno vzhledem k plánovanému výkonu 

Končetiny: bez patolog.nálezu – bez otoků, varixů, zánětlivých změn, bez deformit, 

hybnost v plném rozsahu , pulzace hmatná do periferie 

Orientační neurologický nález: bez meningeálních příznaků, v normě. 

 

OPERACE: Dne 23.12.2009 v celkové anestezii byla provedena revize, repozice a fixace 

osteosyntézou zlomeniny těla mandibuly vpravo, založena IMF - Ivyho vazby 4x, dále 

komplikovaná extrakce 48. Sutura Glykolonem 
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PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ A VÝKONY: Předoperační interní a biochemické 

vyšetření. 

TERAPIE (MEDIKACE): Amoksiklav 1,2g i.v á 8 hod, změna na Augmentin 625 mg tbl. 

p.o. á 8 hod drtit-, Dexamed 8mg i.v. v klesající dávce. Novalgin 1g i.v. á 6 hod, dále 

Ibalgin tbl p.o. 

 

PRŮBĚH HOSPITALIZACE:  

Pooperační průběh bez komplikací, hojení ran per primam. Pacient žádá propuštění na 

revers.  

 

STAV PACIENTA PŘI PROPUŠTĚNÍ:  

Při propouštění pacient v dobré psychické i fyzické kondici, bez obtíží a bolestí, afebrilní, 

rány klidné, stehy ze vstřebatelného materiálu. Otok přiměřený výkonu, IMF pevná. 

 

ZÁVĚR:  

S0261 Fr.corp. mandibulae l.dx aperta 

W0000 Pád na sněhu 

Fr. corporis mandibulae l.dx. aperta 

Pád na sněhu 

 

DOPORUČENÍ:  

Dop. zvýšenou hygienu dutiny ústní, výplachy úst heřmánkem, klidový režim, mixovanou 

stravu. 

Poučeni o medikaci,  léčebném režimu, péči o rány a dietních opatřeních. 
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Medikace po propuštění: při bolesti běžná analgetika dle příbalového letáku. Rp vydán: 

Augmentin tbl 625mg p.o. á 8 hod (14-22-06) 

 

Kontrola u lékaře: Kontrola zde na oddělení 28.12.v 8:30. Pacient poučen o možných 

komplikacích, v případě obtíží kontrola ihned na našem pracovišti. 

 

11.3 Kazuistika III. 

Pacientka:                                                                            Rod.č.: 1997 

 

Hospitalizace od:  22.12.2009 - 12:30 do 26.12.09 - 11:00 hod. 

 

 

DŮVOD PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI:  

Pacientka akutně přijata k fixaci fr. úhlu mandibuly vpravo. 

 

ANAMNÉZA: 

RA: otec nar.1975 - zdráv, matka nar.1976 - zdráva, sourozenci: sestra  nar.2000 - 

zdráva 

OA: Z fyziologického těhotenství, 1.porod,  porod v termínu (3350g/53cm), spont., 

záhlavím, poporodní adaptace v normě 

Psychomotorický vývoj: v normě 

Nemocnost v dětství: běžná dětská onemocnění, prodělala neštovice 

 Operace:  0 

 Úrazy:  2006 - tržná rána na hlavě - oš. nem. Hlava 

             2004 - řezná rána na pravé ruce - pořezání sklem - oš. nem. Sklo 
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 Hospitalizace: 0 

 Zvýšená krvácivost: neudává                             

 Bezvědomí: 0                            

 Křeče: 0 

 Transfuze: 0            

 Dieta: 0 

 Očkování: řádné dle harmonogramu  

 Disp.: 0 

Závažná celková onemocnění: neuvádějí 

EA: Infekční choroby: běžné dětské.  

       V posledních měsících kontakt s infekčním onemocněním neuvádějí. 

FA: 0 

SA: Žije v úplné rodině. 

RF: 0 

V dobré psychické i fyzické kondici. 

 

NO: 21.12.2009 kopnuta koněm do obličeje. V bezvědomí nebyla, vše si pamatuje, 

nezvracela. 

Rodiči přivezena do NsP Kůň, kde ošetřena cca 5cm tržná rána dolního rtu vpravo 

penetrující do DÚ. 

Zhotoveno Rtg, na němž popsána fissura namdibuly v úhlu. Doporučeno druhý den 

vyhledat ošetření ve FN Motol ke 

konzultaci. 

Zde zhotoven OPG - dle rtg fractura corporis mandibulae l.dx. sine dislocatio aperta. 
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Pac. subj udává bolest při dokousnutí čelistí, postavení čelistí jako před úrazem, otok 

se zvětšil. 

Obj.: ztížené otevírání úst, otevřený skus vlevo, střey Hč i DČ souhlasí, ošetřená rána 

e.o. na dolním rtu vpravo a sutury sliznice i.o. vpravo. 

Alergie: neudává 

 

STAV PŘI PŘIJETÍ: 

Výška: 165cm      Hmotnost:56kg   TT:36,8°C    TK: 126/86  P:88/min.       DF:18/min 

 

Celkový stav: 

Pacient  KP kompenzován, lucidní , eupnoe, v dobré psychické i fyzické  kondici, bez 

známek akutního infektu, bez bolestí, afebrilní, kůže čistá bez cyanózy a ikteru, hydratace 

v normě. 

 

Hlava: mesocephalická, poklepově nebolestivá, výstupy n.V nebolestivé, inervace n.VII 

symetrická. 

Obličej: bez deformit, bez zánětlivých změn, na dolním rtu vpravo sutura tržné rány o 

délce cca 5cm, otok pravé tváře v oblasti úhlu mandibuly 

Oči: oční štěrbiny symetrické, bulby volně pohyblivé všemi směry, spojivky růžové, skléry 

bílé, zornice isokorické, reagují na osvit 

Nos, uši: bez exudace,tlak na tragy bilat. nebolestivý 

Intraorálně:  chrup: stálý, sanován,  

                     sliznice hladká, růžová,  vývody velkých slinných žláz bez známek zánětu, 

slina čirá 

          jazyk: fyziologicky povleklý, plazí ve střední čáře 
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                     hrdlo: klidné, patrové oblouky symetrické, tonsily nezvětšené, uvula 

neuchyluje od střední  čáry 

Otevírání úst omezené, souhyb kloubních hlavic hmatný, dolní čelist při otevírání 

neuchyluje, středy čelistí souhlasí, mírně otevřený skus vlevo. 

Uzliny: submentální nehmatné, submandibulární - pro bolest nevyšetřitelné, podél kývačů: 

nehmatné, nebolestivé 

Krk: karotidy tepou symetricky 

         náplň krčních žil přiměřená 

Hrudník a břicho: orientačně bez patologického nálezu,břicho měkké, volně prohmatné, 

bez známek hmatné rezistence, palpačně nebolestivé, poklep bubínkový, peristaltika  

poslechově přítmona, břicha in niveau. Slezina a játra nezvětšeny, nebolestivé. Tapott a 

Israeli negat. Dýchání čisté, sklípkové, bez vedlješích fenomenů, akce srdeční pravidelná, 

srdeční ozvy 2 -  ohraničené, bez poslechového  šelestu. Hrudník fyzilologicky klenutý, 

dechové exkurze hrudníku v normě. 

Genitál + vyšetření per rectum  : není indikováno vzhledem k plánovanému výkonu 

Končetiny: bez patolog.nálezu – bez otoků, varixů, zánětlivých změn, bez deformit, 

hybnost v plném rozsahu , pulzace hmatná do periferie 

Orientační neurologický nález: bez meningeálních příznaků, v normě. 

 

OPERACE: 23.12.2009 Hub/Fel 

V CA bylo provedeno založení IMF - na zuby 11,21,31,41 přiloženy 2 Ivyho vazby, na 

zuby 16,26,36,46 Winterovy vazby a obě čelisti byly rigidně fixovány  v centrální okluzi. 

Na závěr byla revidována rána pravé tváře, sutura po vrstvách Glycolon 4/0, zaveden 

kapilární drain, krytí. 

PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ A VÝKONY:  

Předoperační vyš: 

přijata akutně po úrazu (kopnutí koněm) k oper. výkonu - fixace fr. úhlu mandibuly l. dx. - 

podrobně viz dokumentace; 
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recentně nestonala, AA: potravin. či lék. neguje; FA: negat., GA: PM zač. 12/09 

SP: 

t.č. afebril., eupn., kůže čistá, jen projevy acné vulg., povrch. exkoriace na tváři a bradě 

vpravo, sutura tržné rány na bradě vpravo, otok mandibuly l. dx., hrdlo klidné, čisté, krč. 

LU vlevo nezv., vpravo pro otok nevyš., KP komp., AS pravid.,dýchání čisté, sklípk., bez 

vedl. fen., břicho měkké, prohmat., bez rezist. či organomegalie, podbřišky prohmat., konč. 

bpn 

labor: KO, koagulace, zákl. bioch. - vše v mezích 

Zá: 

klin. i labor. bez zn. akutního infektu, schopna výkonu v CA 

 

24.12.2009 kapilární drain ex 

 

TERAPIE (MEDIKACE): Ampicilin 1g inj.i.v. á 6hod (14-18-24-06) 2 dny, Augmentin 

1,2g inj.i.v. á 8hod (2dny), Augmentin 625mg tbl.p.o. á 8hod (14-22-06)  2 dny, Novalgin 

750mg inj.i.v. 3 dny, Dexamed inj.i.v. v postupně se snižující dávce (8mg, 4mg, 2mg), 

Ibalgin 400mg tbl.p.o. v drcené formě 

 

PRŮBĚH HOSPITALIZACE:  

Pooperační průběh bez komplikací, hojení ran per primam. 

 

STAV PACIENTA PŘI PROPUŠTĚNÍ:  

Pa. propuštěna na žádost zákonného zástupce. Při propouštění pacient v dobré psychické i 

fyzické kondici, bez obtíží a bolestí, afebrilní, rány klidné, stehy ze vstřebatelného 

materiálu. Na mezičelistní fixaci dobře adaptována. 
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ZÁVĚR:  

 

S0260 Fraktura corp. manibulae l.dx. sine dislocatio aperta 

W2230 Kopnutí koněm 

S015 Vulnus lacerum labii inf. oris l.dx. 

 

DOPORUČENÍ:  

Dop. zvýšenou hygienu dutiny ústní, výplachy úst heřmánkem, klidový režim, nechodit na 

sluníčko, mixovanou stravu po dobu trvání mezičelistní fixace. 

Poučeni o medikaci, léčebném režimu, péči o rány a dietních opatřeních. 

Pac. propuštěna do domácí péče s rigidní mezičelistní fixací. O péči o IMF, důvodech 

a způsobu jejího rozvolnění byli rodiče i pacientka informováni. Štípačky doma mají 

k dispozici. 

 

Medikace po propuštění: při bolesti běžná analgetika dle příbalového letáku v drcené 

formě ev. ve formě kapek či čípků, Augmentin 625mg tbl.p.o. á 8hod (14-22-06) - recept 

předán, tbl. drtit. 

 

Kontrola u lékaře: Kontrola na našem odd. dne 29.12.2009. Pacientka a rodiče poučeni o 

možných komplikacích, v případě obtíží kontrola ihned na našem pracovišti. 
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11.4 Vlastní zhodnocení kazuistik 

 

Kazuistika Kůň. 

V rámci racionálního postupu při léčení by byl vhodnější přímý transport na 

specializované pracoviště. Posádka RZP komunikuje s příslušnou nemocnicí – pracovištěm, 

které se rychleji dokáže připravit na akutní příjem poraněného. V přiložené kasuistice 

nedodržením tohoto postupu došlo ke zdržení ošetření. 

 

Kazuistika Pád 

I u tohoto pacienta došlo k odložení poskytnutí adekvátního ošetření po úrazu. 

Pacient v den úrazu ošetření nevyhledal, k vyšetření jej donutil otok, bolestivost a omezení 

funkce pohybů dolní čelisti. Velmi pravděpodobně ke svému jednání byl donucen svým 

povoláním – hospitalizaci předčasně ukončil na vlastní žádost. 

 

Kazuistika Kolo 

Pacienta s tímto typem vážného poranění obličeje správně a rychle transportovala 

na specializované pracoviště RZP. Lůžkové oddělení nemocnice bylo v dostatečném 

časovém předstihu informováno o příjmu pacienta. 

I když jsem neměla osobní kontakt s pacienty, tak jsem si vyžádala konzultaci a 

stanovení vedoucího lékaře dětské stomatochirurgie. Ten potvrdil kvalifikovanou 

odbornou péči, která byla poskytnuta ve všech třech případech. Pacienti se zhojili bez 

komplikací a vrátili se do plnohodnotného života. 
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12 VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

Pro svoji práci jsem si vybrala metodu dotazníku. 

Celkem jsem rozdala 30 dotazníků do pěti stanovišť zdravotnické záchranné služby 

středočeského kraje. Dotazník vyplnilo a vrátilo 20 respondentů. 

 

12.1 Dotazník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZNÍK PRO ZZS 

1) Jak často se setkáváte s poraněním v obličejové 

části? 

2) Při jakých příčinách nejčastěji dochází k poranění     

v obličejové části? 

3) Jde více o poranění mužů, žen nebo dětí? 

4) Kam se převážně transportují pacienti s tímto 

poraněním? 

5) Znáte nějaká specializovaná pracoviště kde se 

zabývají poraněními v obličejové části? 

ODPOVĚDI: 
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GRAF Č.1 Rozdělení úrazů obličejové části podle pohlaví
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GRAF Č.2 Transport pacientů
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Mezi respondenty byly posádky RZP a RLP a vyplňování dotazníků se tedy zúčastnily: 

lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči rychlé záchranné služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF Č.3 Rozdě lení úrazů dle příčiny 
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12.2 Shrnutí poznatků a zjištění  

 

Z dotazníků, které jsem zpracovala a zakreslila do grafů, vyplývá, že k nejvíce 

úrazům v obličejové části dochází při dopravních nehodách, na druhém místě jsou opět 

účastníci silničního provozu a to cyklisté. Na stejné úrovni jsou pak sportovní úrazy, 

střelná poranění a opět účastníci silničního provozu chodci. Již z těchto poznatků vyplívá, 

že úrazy obličeje jsou převážně záležitostí dospělé populace. V mém grafu jsou s 75% na 

prvním místě muži, na druhém místě s  23% ženy a na třetím místě s  2% děti. Je tedy 

evidentní, že nárůst a rozvoj automobilové dopravy, ale také velmi uspěchané životní 

tempo vede stále častěji k nehodovosti, která pak mění způsob a styl života nás všech. 

V posledním grafu jsem se zaměřila na zpracování odpovědí z dotazníku na otázku: 

transportu pacientů. Zde je jasně vidět, že ZZS z převážné většiny (80%) transportuje 

pacienta s poraněním v obličejové části na chirurgické oddělení. Zbývajících 20% pak na 

specializovaná oddělení. Což vlastně potvrzuje moje tvrzení o tom, že by tomu mělo být 

přesně naopak. Nemám žádné podklady z jakého důvodu se tak děje, ale pokud je to jen 

nedostatečnou informovaností o vybraných a specializovaných pracovištích, která jsou 

zaměřená na úrazy obličejové části, tak jsem do své práce v kapitole 14 zařadila seznam 

stomatologických klinik a jmenný seznam lékařů, kteří jsou přímo vybráni ke spolupráci 

při úrazech obličeje. 
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13 DISKUSE 

Při vyhodnocování statistik, mého dotazníku a kasuistik, jsem dospěla k názoru, že 

opravdu přibývá úrazů obličejové části a za jejich příčinu jsou zodpovědné v převážné 

většině dopravní nehody, sport a napadení. Myslím si, že by z tohoto důvodu, měla být i 

veřejnost informována o stomatochirurgických pracovištích a specializovaných lékařích, 

kteří mají specializaci v oboru čelistní a obličejové chirurgie. Ne každý občan zná 

pracoviště stomatochirurgů a úraz v obličeji řeší na traumatologii, což se prokázalo i 

v jedné z mých kasuistik. Doufám tedy, že můj seznam by mohl napomoci včasnému 

rozhodování o léčbě ne jenom ZZS, lékařům ale i nezdravotníkům. 

Obličej je z mnoha důvodů pro člověka velmi důležitý. Je hlavně součástí 

komunikace, jako je zrak, sluch, řeč, ale také zachování důležitých životních funkcí, kam 

patří dýchání a příjem potravy. Z hlediska psychologického je velmi důležitý hlavně 

vzhled obličeje, a pokud dojde k jeho porušení, dochází k velmi zásadním změnám 

v životě poraněného. 

Při poraněních obličeje bývá poraněn i kožní kryt. Při uzavírání ran kůže je důležitý 

i estetický postup operatéra. Stomatochirurgové mají mnohem větší zkušenosti s plastickou 

chirurgií, protože součástí jejich specializační přípravy je i stáž na oddělení plastické 

chirurgie. Uplatní tak znalost ošetření tvrdých i měkkých tkání obličeje, včetně 

traumatologie zubů. 
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ZÁVĚR 

Poranění v obličejové části nejsou dnes nijak výjimkou. Vyplívá to i z grafů, které 

jsem vytvořila v kapitole č. 10 Statistika výskytu úrazů. Naopak úrazovost v obličeji stále 

narůstá, největší podíl na úrazech mají dopravní nehody, nárůst fyzického násilí a 

sportovní činnosti. Postiženými bývají nejvíce muži a mladiství. 

Hlavním cílem mé absolventské práce, bylo seznámit ZZS se specializovanými 

pracovišti, což si myslím, že se mi podařilo. Seznam pracovišť je dosti obsáhlý, tudíž je 

velmi pravděpodobné, že posádky ZZS budou mít vždy možnost konzultace s nějakým 

odborným lékařem či pracovištěm.  

Obličej je z mnoha důvodů pro člověka velmi důležitý. Je hlavně součástí 

komunikace, jako je zrak, sluch, řeč, ale také zachování důležitých životních funkcí, kam 

patří dýchání a příjem potravy. Z hlediska psychologického je velmi důležitý hlavně 

vzhled obličeje, a pokud dojde k jeho porušení, dochází k velmi zásadním změnám 

v životě poraněného. 

Porovnávat výsledky léčby poranění v oblasti obličeje je velmi obtížné. Na 

specializovaných stomatochirurgických pracovištích jsou však lékaři, kteří se s obličejovou 

traumatologií setkávají častěji, mají k dispozici specializované instrumentárium a sehraný 

tým. K dispozici je možnost okamžité konzultace ostatních lékařů souvisejících oborů. 

Tyto poznatky, které jsem během psaní své práce zjistila, vedou k závěru, který se 

potvrdil v mojí hypotéze, že lepších výsledků léčby traumat v obličejové části se dosáhne 

na specializovaném pracovišti. 
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RESUMÉ 

Práci na téma „Traumatologie v obličejové části“ jsem si vybrala, protože jsem 

po skončení studia začala pracovat na klinice dětské stomatochirurgie v Motole. Zde jsem 

získala spoustu poznatků o úrazech a léčbě úrazů obličejové části. Proto mě bylo toto 

téma nejbližší a myslím, že i pro práci zdravotní záchranné služby zajímavé. Svojí prací 

jsem chtěla poukázat na důležitost spolupráce lékařů, kteří se svojí specializací mohou 

podílet na léčbě pacienta s poraněním v obličejové části. Správná volba transportu 

pacienta na specializované pracoviště, může zabránit větším trvalým následkům pacienta, 

a také urychlit jeho léčbu. Z tohoto důvodu bych chtěla seznámit ZZS se 

specializovanými pracovišti, která se nacházejí na území České republiky, což je hlavním 

cílem mé absolventské práce. Ve své práci jsem se zaměřila na anatomii obličeje a snažila 

se popsat rozdělení úrazů, jejich příčiny, komplikace, vyšetření a léčbu. Prezentuji tři 

kasuistiky u vybraných pacientů a porovnávám jejich léčbu. Vytvořila jsem dotazník, 

který jsem pak vyhodnotila a pomocí něj vytvořila grafy. Déle jsem zpracovala statistiku 

úrazů a vytvořila seznam specializovaných stomatologických pracovišť a lékařů. Jako 

přílohu jsem do své práce zahrnula i prevenci úrazů a to ve formě zubních chráničů. 

Závěrem bych chtěla říci, že se potvrdila má hypotéza o tom, že lepších 

výsledků léčby se dosáhne na specializovaném pracovišti. Myslím, že to vyplývá z 

příkladů kazuistik, které jsem prezentovala. 
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Bыпускная работa. 

 

Работа по теме " Травматология лица" я выбрала, потому что после окончания 

средней школы я начала работать в детской стоматологической клинике в Мотоле. 

Здесь я получала много знаний о травмах лица и их лечении. Поэтому эта тема была 

мне близка и я думаю, что представляет интерес для спасательной службы. Я хочу, 

своей работой подчеркнуть важность сотрудничества между врачами, которые своей 

специализацией могут внести вклад в лечение пациентов с травмами лица. 

Правильный выбор транспортировки пациента в специализированное учреждение 

может предотвратить осложнение у пациента, а также ускорить его лечение. По этой 

причине я хотела познакомить медицинскую спасательную службу со 

специализированными отделениями, которые находятся в Чешской Республике, и 

это является главной целью моей выпускной работы. В своей работе я уделила 

особое внимание анатомии лица и описала распределение травм, их причины, 

осложнения, обследование и лечение. В работе описано течение болезни трех 

отдельных пациентов и сравнение их лечения. Я составила анкету, данные которой  

использовала  для создания графиков. Я изучила статистики травм и создала список 

врачей-специалистов и стоматологических кабинетов. Как приложение к своей 

работе я включила и предотвращение травм с помощей зубной защиты. 

В итоге я хотела бы сказать, что подтвердилось мое предположение, что лучшие 

результаты лечения  достигаются в специальных лечебных учреждениях. Я думаю, 

это видно из примеров тематических исследований, которые я предоставила. 
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 

Poranění v obličejové části - první pomoc 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ne 

zajištění jazyka, 
intubace, koniotomie, 

tracheostomie  

Ano 

Dýchání 

zajištění dýchacích cest 

Krevní oběh 
zraněný je bledý, 

pokožka studená, krvácí z ran 
 

Ne 

         Ano    
zajistit žilní 

linku, stavění 
krvácení 

 

   Vědomí 
verbální kontakt možný 

Ano 

          Ne 
      Intubace, 
tracheostomie 

Základní vyšetření 

Zajištění 
dýchání a 

krevního oběhu, 
zhodnocení 

stavu vědomí 



 
 

Příloha č. 2 

 
Poranění v obličejové části – diagnostika 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zkratek: 

PS – PRAKTICKÝ STOMATOLOG 

SCH - STOMATOCHIRURGIE 

MFCH – MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE 

Specialisté: 

NEUROCHIRURG 

ORL 

PLASTICKÝ CHIRURG 

OFTALMOLOG 

Charakter zranění 

  Měkké tkáně 
(PS, specialista) Zuby 

(PS) 

Měkké tkáně+ 
zuby+kosti(SCH,
MFCH)

Kosti obličeje 
(SCH,MFCH) 

CNS (specialista) Polytrauma(spolu
práce všech 
lékařů) 



 

Příloha č. 3  

Prevence úrazů 

 

Dlahy pro sportovce 

 

Úrazy, které jsou způsobené poraněním zubů, mají v dětském i dospívajícím věku

mnohoznačné dopady. Ty se odrážejí ve snížené funkci, estetické újmě i psychické labilitě

pacienta. 

V roce 1988 prof. Andreassen z Univerzitní zubní kliniky v Kodani provedl výzkum,

podle kterého bylo zjištěno, že ročně dojde v USA při sportovních úrazech ke ztrátě až 5

milionu zubů. 

Z toho vyplývá, jak je důležité používání zubních chráničů při různých sportovních

aktivitách. Vyrábějí se ve 4 formách podle potřeby a využití v daném sportu. 

 

                             

 

                                                    

 
 
 
 
 



 

 Playsafe Heavy Profesional  3 vrstvy pro nejtěžší sporty s vysokým 

rizikem kolize a pro sporty, kde se používají rakety nebo hokejky: lední hokej, squash, 

kolečkové bruslení, karate, pozemní hokej, polo, kickbox, rugby 

Playsafe Heavy  2 vrstvy + 3 rozptylující výztuhy pro všechny 

sporty s rizikem kolize, např. squash, kolečkové brusle, karate, baseball, skoky na 

lyžích, box, kickbox, rugby, americký fotbal, skateboard. 

 Playsafe Medium  2 - vrstvy pro většinu kolektivních sportů: např. 

box, basketball, judo, vodní pólo, jízda na kole, fotbal, házená, motokros. 

Playsafe Light  2 - vrstvy pro málo kontaktní sporty, pro sporty s 

helmou, pro mladší hráče a pokud je v ústech málo místa. 



 

Příloha č. 4  

Seznam stomatochirurgických pracovišť v ČR Stomatologické kliniky + 

specializovaní lékaři  

(zdroj Stomatologická komora) 

 

Na základě konzultace se stomatologickou komorou, jsem do své práce zařadila i jmenný 

seznam lékařů, kteří jsou přímo určeni ke spolupráci se ZZS. 

Stomatologická klinika 1. LF UK VFN Praha (telefonní kontakt +420 224 963 138) 

 

Dětská stomatologická klinika 2. LF UK FN Motol (telefonní kontakt +420 224 433 

130) 

 

Stomatologická klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady (telefonní kontakt 

+420 267 163 277) 

 

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň (telefonní kontakt +420 377 104 764) 

 

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové (telefonní kontakt +420 495 832 

504) 

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno – Bohunice (telefonní 

kontakt +420 547 192 360) 

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc (telefonní kontakt 

+420 585 854 575) 

Stomatochirurgické oddělení MN Ústí nad Labem (telefonní kontakt +420 475 687 

800) 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNsP Ostrava (telefonní kontakt 

+420 597 375 912) 

 



 

ČECHY

Název ZZ  Jméno Adresa Telefonní kontakt 

MUDr. Vladimír Plecháč  MUDr. Vladimír Plecháč Žižkova 954, Benešov +420 377 243 818 

MUDr. Václav Krůta MUDr. Václav Krůta Havlíčkova 113, Beroun +420 311 625 901 

MUDr. Jiří Hrkal MUDr. Jiří Hrkal Slánská 1525, Kladno +420 312 248 780 

Stomatologická praxe  MUDr. Jiří Muzikant tř. Václava Klementa 195, Ml. Boleslav +420 326726976 

Stomatologická praxe  MUDr. Stanislav Flekáč Jiráskova 1320, Mladá Boleslav +420 326329024 

MUDr. Pavel Chrz, zubní lékař  MUDr. Pavel Chrz Proftova 370, Poděbrady +420 325 615 564 

Ordinace stomatologie  MUDr. Jiří Doležal Čechovská 57, Příbram VIII +420 318 637 897 

Nemocnice České Budějovice, a.s.  MUDr. Břetislav Shon Boženy Němcové 585/54 České Budějovice +420 387 878 570 

MUDr. Kotalík Viktor  MUDr. Kotalík Viktor Fügnerova 559/II Jindřichův Hradec +420 384 361 401 

MUDr. Hrbek Aleš MUDr. Hrbek Aleš Chelčického 49/50 Písek +420 382 211 324 

MUDr.Václav Pelíšek  MUDr. Václav Pelíšek Dr. Hajného 22 Vodňany +420 383 382 628 

STOMAMED s.r.o. MUDr. Zuzana Kropíková   kpt. Jaroše 2876 Tábor +420 381 235 373 

Doc.MUDr. Jiří Zemen, Ph.D  Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D K Vodojemu 7 Plzeň +420 377 243 818 

MUDr. Rudolf Jakl MUDr. Rudolf Jakl Hodonínská 53 Plzeň +420 377 536 543 

MUDr. Pokorný Luboš  MUDr. Pokorný Luboš sídl.Vajgar 724 Jindřichův Hradec +420 384 322 081 

 

 



 
 

ČECHY

Název ZZ  Jméno Adresa Telefonní kontakt 

MUDr. Ivan Svoboda   MUDr. Ivan Svoboda  Smetanova 645/II Sušice +420 376 522 475 

MUDr.Boris Vlk MUDr. Boris Vlk Dukelská 96 Domažlice +420 379 724 985 

Zubní ordinace MUDr. M. Maliňáková Železniční 1 Karlovy Vary +420 607 986 689 

Zubní ordinace MUDr. M. Podlipský Železniční 1 Karlovy Vary +420 353 563 444 

Zubní ordinace MUDr. I. Martin K. H. Borovského 1561 Sokolov +420 352 602 660. 

Zubní ordinace MUDr. Tresová Heydukova 463 Chomutov +420 474 638 773 

Zubní ordinace MUDr. Petr Hingar Kostelní 8 Lovosice +420 416 532 132 

Stomatologická ordinace  MUDr. Petr Jouza J. E. Purkyně 270 /5 Most +420 476 705 957 

Stomatologická ordinace  MUDr. Renata Tietzová J. E. Purkyně 270/5 Most +420 476 171 111 

Zubní lékařství‐stomatochirurgie  MUDr. Arnold Ctibor  Smetanova 140 Teplice +420 417 882 550 

Praktický lékař stomatolog  MUDr. Hájek Ilja K. Čapka 830 Krupka +420 417 861269 

Stomatologická ambulance  MUDr. Karban Josef Sociální péče  12A Ústí nad Labem +420 475 683 400 

MUDr. Haltuch Michal  MUDr. Haltuch Michal Čelakovského 116 Chrudim +420 469 621 768 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. MUDr. Nekvinda, MUDr.  Kyjevská 44 Pardubice +420 466 303 597 

 



 
 

 

ČECHY

Název ZZ  Jméno Adresa Telefonní kontakt 

Praktický zubní lékař  MUDr. Vlastimil Janků Havlíčkova 377 Ústí nad Orlicí +420 465 526 261 

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  MUDr. Ladislav Dzan Husova 10Liberec +420 485 312 370 

MUDr. Hana Mikulíčková  MUDr. Hana Mikulíčková Klášterní 117/2 Liberec +420 485 312 432 

RB dent s.r.o. MUDr. Richard Benko U Domoviny 491/1 Liberec +420 485 101 805 

MUDr. Rudolf Rotter  MUDr. Rudolf Rotter Tanvalská 224 Liberec 30 +420 485 161 443 

Stomatochirurgická ambulance a 
lab. 

MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446 Kamenický Šenov +420 487 767 614 

Stomatologická ambulance  MUDr. Dimter Lubomír, CSc. Československé armády 413 Hradec 
Králové 

+420 495 511 812 

Zubní ordinace MUDr. Ivan Hejduk Sv. Čecha 273 Jičín +420 493 534 261. 

Zubní ordinace MUDr. Dana Šabatová ČSA čp. 169 Hořice +420 493 622 277 

ZNL spol. s r. o. MUDr. Ludvík Neoral, MUDr. 
Jaroslava Neoralová 

17. listopadu 291 Police nad Metují .+420 491 581 394 

MUDr. Karel Málek MUDr. Karel Málek K. H. Borovského 812 Pelhřimov +420 565 325 254 

MUDr. Luboš Jirgl MUDr. Luboš Jirgl Žižkova 14 Havlíčkův Brod +420 569 424 452 

MUDr. Pavel Horáček  MUDr. Pavel Horáček Dobrovského 2023 Havlíčkův Brod +420 569 431 531 

MUDr. Jarmila Nestrojilová  MUDr. Jarmila Nestrojilová U Hřbitova 22 Jihlava +420 567 301 917 

Zubní ordinace MUDr. Aleš Štěpánek Na Potoce 78 Třebíč +420 568 844 102 
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Název ZZ  Jméno Adresa Telefonní kontakt 

JPL 07 s.r.o MUDr. Jaromír Louda st. Gymnazijní 344 Moravské Budějovice +420 568 420 737 

MUDr. Zdeňka Bajerová  MUDr. Zdeňka Bajerová Křenkova 900 Nové Město na Mor +420 566 616 901 

MUDr. Martin Chatrný  MUDr. Martin Chatrný Lidická 8 Boskovice +420 516 456 109 

MUDr. Zdeněk Horák  MUDr. Zdeněk Horák Urbanova 852 Kyjov +420 518 612 576 

MUDr. Jiří Hiemer MUDr. Jiří Hiemer Komenského 740 Kyjov +420 518 613 395 

MUDr. Irma Skřivánková  MUDr. Irma Skřivánková Puškinova 63 Vyškov +420 517 343 287 

MUDr. Alois Maloušek  MUDr. Alois Maloušek Zahradní 230 Hrušovany nad Jevišovkou +420 515 238 368 

MUDr. Vladimír Drahoš  MUDr. Vladimír Drahoš Blanenská 982 Kuřim +420 541 428 226 

MUDr. Běla Juránková  MUDr. Běla Juránková Pražská 1b Blansko +420 516 418 787 

Ambulance zubního lékaře  MUDr. Martin Feit Sportovní 898 Kostelec na Hané +420 582 373 213 

Vojenská nemocnice ‐ 
stomatologie 

MUDr. Michael Chmiel Sušilovo nám č. 5 Olomouc +420 973 407 218 

MUDr. Jan Paroulek, CSc., 
stomatolog 

MUDr. Jan Paroulek, CSc Horní lán 1231/43 Olomouc +420 585 412 119 

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., 
stomatolog 

Doc. Mudr. Josef Podstata, 
DrSc. 

Jeremenkova 40 Olomouc +420 972 748 548 

Bistrodent spol.s.r.o.  MUDr. Vlastimil Bistrý Rooseveltova 147/20 Olomouc +420 585 221 155 
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Název ZZ  Jméno Adresa Telefonní kontakt 

KOLDADENT s.r.o. MUDr. Michal Koláček Dvořákova 1785/19 Přerov +420 581 202 701 

MUDr. Jan Lugsch MUDr. Jan Lugsch Žižková 2379 Karviná-Mizerov +420 596 349 921 

MUDr. Vladimír Dudek  MUDr. Vladimír Dudek Dělnická 969/26 Havířov-Město +420 596 491 571 

MUDr. Ludmila Skalíková, s.r.o.  MUDr. Halvová Marie Nádražní 114 Ostrava - Moravská Ostrava +420 596 136 346 

MUDr. Ludmila Skalíková, s.r.o.  MUDr. Hanáková Zdeňka Nádražní 114 Ostrava - Moravská Ostrava +420 596 136 346 

MUDr. Ludmila Skalíková, s.r.o.  MUDr. Syrovátka Jan Brandlova 1937/11 Ostrava - Moravská 
Ostrava 

+420 596 133 882 

MUDr. Jan Přibyl MUDr. Jan Přibyl Dr. Martínka 7 Ostrava-Hrabůvka +420 595 703 349 

MUDr. Jiří Jeřábek MUDr. Jiří Jeřábek Františkánská 204 Uh. Hradiště +420 572 553 654 

ALDENTE CLINIC, s.r.o.  MUDr. Jan Bjaček Gen. Svabody 1193 Kroměříž +420 573 343 353 

MUDr. Tomáš Garlík MUDr. Tomáš Garlík Nemocniční 955 Vsetín +420 571 410 843 

Moravia Dent, s.r.o. MUDr. Petr Veit tř. Osvobození 1388 Otrokovice +420 577 922 204. 

MUDr. Vojtěch Hrubý  MUDr. Vojtěch Hrubý Štěpánská 903 Vsetín +420 571 416 250 

KNTB, a.s.  MUDr. Petr Pšikal Havlíčkovo nábř.600 Zlín +420 577 552 344 

 


