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SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ, HOSPODÁŘŮ A SEKRETÁŘEK OSK
se zástupci představenstva a Kanceláře ČSK se konalo
29. ledna v Praze a 5. února v Olomouci. Tato a další dvě
fotografie jsou z pražského setkání v Národním domě na
Vinohradech.

V oblastních komorách pracuje ve
funkčním období 2009–2013 asi
třetina nových funkcionářů. Vedle
skutečných nováčků je mezi nimi ale
řada tváří, které známe z předchozích
let z jiných funkcí. Například
MUDr. Faez Al Haboubii (foto
vlevo), bývalý předseda RK ČSK, se
pozdravil s ředitelkou Kanceláře ČSK
RNDr. Marií Švábovou
u jako předseda
OSK Karlovy Vary. A bývalý hospodář
ČSK MUDr. Jiří Doležal (foto vpravo)
nyní uplatňuje své zkušenosti v roli
předsedy OSK Příbram.

PRVNÍ ŠKACHŮV DEN
N se konal 5. února v Divadle
U hasičů. U zrodu stála myšlenka připomenout osobnost
prof. Škacha jako zakladatele moderní české parodontologie
a dentální hygieny a založit tradici setkávání lidí, kteří mají
rádi své povolání a také umění. Vystoupení taneční skupiny
Emotion, vicemistra světa ve scénickém tanci z roku 2008,
bylo jedním z milých zážitků.
Vzácnými hosty byly as. MUDr. Jaroslava Škachová,
CSc., manželka pana profesora (vpravo), a doc. MUDr.
Olga Komínková, CSc., jeho spolupracovnice (vlevo).
Pozvání přijala také Marie Jedličková,
á která pracovala
jako sestra s prof. Škachem už od jeho studentských let.

Příští rok uplyne deset let od smrti
prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. Osobní
vzpomínky MUDr. Ladislava Korábka, CSc., který
byl žákem a více než deset let spolupracovníkem
prof. Škacha, byly nesmírně poutavé a lidské.
Odborným garantem akce je pražská Soukromá VOŠ
zdravotnická pro dentální hygienistky. Její ředitel MUDr. Ladislav
Kindll byl nejen „duchovním otcem“ celého projektu, ale také
se ujal role moderátora. Odborný program na téma Dentální
hygiena u pacientů s Downovým syndromem byl sestaven na
základě výběru z absolventských prací studentek školy.
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DRUHÝ ŠKACHŮV DEN
Na začátku byla myšlenka připomenout osobnost prof. Škacha
jako zakladatele moderní české parodontologie a dentální
hygieny a založit tradici setkávání lidí, kteří mají rádi své
povolání. Po loňské premiéře se tak letos 4. února konal
2. Škachův den. Téma této vzdělávací akce znělo Odkaz
prof. Škacha – návaznost práce dentální hygienistky
k všeobecnému lékaři.

Prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc.,
přáteli láskyplně nazývaný Škašík, byl
plných třiapadesát let věrný někdejší
II. stomatologické klinice 1. LF UK Praha.
Letos v lednu uplynulo deset let od
jeho úmrtí.

Profesor Škach byl nejen vynikajícím odborníkem a diagnostikem,
ale také milovníkem umění, a tak i v programu letošní akce
se obojí prolínalo. Jako nezbedné víly se představila děvčátka
z taneční skupiny Emotion, mistryně světa v uměleckém tanci
z roku 2010.

Odborným garantem akce je pražská Soukromá VOŠ
zdravotnická pro dentální hygienistky. Její ředitel
MUDr. Ladislav Kindl (vlevo) našel pro svůj záměr oporu
v MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., (vpravo), který
s prof. Škachem více než deset let spolupracoval. Osobní
vzpomínky na pana profesora má také doc. MUDr. Ivan
Erdelský, CSc., ze Slovenska (v popředí).
Odborná vystoupení zazněla také
v podání dalších žáků prof. Škacha –
doc. MUDr. Ivana Erdelského, CSc.,
a doc. MUDr. Iva Dřízhala, CSc.
Milými hosty byli prof. MUDr. Jiří
Mazánek, DrSc., (vpravo), přednosta
Stomatologické kliniky 1. LF UK Praha,
a dlouholeté spolupracovnice prof.
Škacha doc. MUDr. Olga Komínková,
CSc., a Marie Jedličková.
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Přednáškou Parodontopatie dětského
věku vzdal hold svému bývalému
učiteli a kolegovi, prof. Škachovi,
doc. MUDr. Jan Handzel, CSc.
Tématu Diabetes a jeho projevy
v dutině ústní v souvislosti
s dentální hygienou se věnovala
MUDr. Zuzana Provazníková, DiS.

Jak souvisí Škachův den s tímto
historickým hasičským vozem?
Jednoduše – akce se stejně jako loni
konala v Divadle U hasičů.

Odborným garantem Škachova dne je
pražská Soukromá VOŠ zdravotnická
pro dentální hygienistky. Duší akce
jsou ředitel školy MUDr. Ladislav
Kindl (v popředí) a MUDr. Ladislav
Korábek, CSc., MBA.

Přednáška MUDr. Jaroslava Kotlase
z Ústavu biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN zajímavě připomněla
důležité souvislosti mezi obory
genetiky a zubního lékařství.

M. Machová účastníky seznámila
s diplomovou prací Z. Badinkové
na téma Péče o dutinu ústní
u dlouhodobě ležících pacientů.

Ohlédnutí za Třetím Škachovým dnem
Osobnost zakladatele naší
moderní parodontologie prof.
MUDr. Miroslava Škacha, DrSc.,
(23. 1. 1916 – 29. 1. 2001) jsme si
opět připomněli uspořádáním již
třetího Škachova dne. Konal se
17. 2. 2012 v Divadle U hasičů na
pražských Vinohradech.
Program byl koncipován jako kombinace odborných přednášek a krátkých
kulturních vstupů. Letos byly účastníkům
představeny lesnice – nástroj, z kterého
se vyvinul lesní roh. Výkladu s ukázkami
lovecké hudby se ujali Kristýna Vacková a Matěj Vacek. Neméně zajímavým
zážitkem byl výklad a praktická ukázka
japonského bojového umění kendó.
Odborný program zahájil dr. L. Korábek přednáškou Ošetření povrchu
zubních kořenů. Soustředil se na úskalí vyšetřování subgingivální anatomie
a faktorů, které mohou ovlivnit instrumentální ošetření v parodontologii. Připomněl problematiku furkací a shrnul
přehled nástrojů a přístrojů potřebných
pro ošetření povrchu zubních kořenů.
V dalším sdělení představila M. Machová diplomovou práci Z. Badinkové Péče o dutinu ústní u dlouhodobě
ležících pacientů. Autorka zjišťovala
v zařízení pro dlouhodobě nemocné,
jak pečují klienti léčebny o svou dutinu ústní, kdy tuto péči přebírá ošetřující
personál, a s jakými typy snímatelných
náhrad se v léčebně můžeme setkat.
Soběstačnost nemocných při provádění
běžných denních úkonů autorka zjišťovala pomocí Barthelova testu a dotazníkem zjišťovala možnosti a postoje
ošetřujícího personálu k hygieně dutiny
ústní a snímatelných náhrad. Výsledky
formulují doporučení ošetřujícímu personálu, jak zajistit pro klienty léčebny
účinnější péči o dutinu ústní a náhrady.

Dále zazněla velmi zajímavá interdisciplinární přednáška dr. J. Kotlase (Ústav
biologie a lékařské genetiky 1. LF UK
a VFN) Kdy doporučit klientovi návštěvu oddělení klinické genetiky. Obsah
byl rozdělen do tří základních částí (Monogenní onemocnění, Chromosomální
poruchy a Multifaktoriální onemocnění)
a autor přinesl přehled geneticky podmíněných chorob s projevy v dutině ústní,
přehled důležitých syndromů (Down,
Turner, Klinefelter) a informoval posluchače o zásadách, důležitosti a pravidlech prenatální genetické diagnostiky, zvlášť v souvislosti se vzrůstajícím
věkem nastávajících matek. Dr. Kotlas
přednášku uzavřel přehledem onkogenetické problematiky.
Ve vystoupení na téma Vzdělávání
dentálních hygienistek v Evropě připomněl dr. Ladislav Kindl evropské setkání
hygienistek (1. ETEM – First european teacher experts meeting/1. setkání evropských odborníků na vzdělávání v dentální hygieně), které proběhlo na univerzitě San Raffaele v Milaně ve dnech
21.–22. 9. 2011. Zástupci evropských
zemí si zde dali za úkol především výměnu poznatků, porovnání výukových
modelů a harmonizaci výuky DH v Ev-

ropě. Po informaci o stavu v jednotlivých
evropských zemích byly formulovány
cíle a úkoly (porovnání kurikul, srovnání
předmětů, počtu hodin, doplnění informací od nových členských států).
V další zajímavé přednášce E. Ryšlavé Zubní pasty – co obsahují, testování
před uvedením na trh byli posluchači
seznámeni se základními skupinami látek obsažených v zubních pastách a s jejich rolí. Cesta zubní pasty od výrobce
ke spotřebiteli „je lemována“ řadou
legislativních předpisů a norem, které
uvádějí základní požadavky, vymezují
parametry a zajišťují bezpečnost. Tento
proces byl dokumentován řadou příkladů na konkrétních složkách, jakými jsou
například fluoridové systémy.
Odborný blok uzavřel prof. Ivan Erdelský z Bratislavy tématem Nezánětlivé hyperplazie gingivy a úloha dentální
hygieny při jejich řešení. V úvodu připomněl hlavní příčiny gingivální hyperplazie a v představovaných metodách
léčení zdůraznil především roli správné
účinné orální hygieny.
Již nyní je na začátek příštího roku
2013 připravován 4. Škachův den.
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Profesor Škach byl milovníkem
umění, a proto se každoročně
v programu Škachova dne snoubí
odborná problematika s uměleckými
zážitky. Kristýna Vacková a Matěj
Vacek letos představili lesnice –
nástroj pro hraní loveckých signálů
i hudby. Kuriozita: V době konání
této akce byla česká myslivost
zapsána na seznam nehmotného
kulturního dědictví ČR.
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škachův den počtvrté
V pátek 8. února 2013 se konal čtvrtý ročník odborné akce,
která ve svém názvu nese jméno zakladatele naší moderní
parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc.
(1916– 2001). Každoročně je určena zejména dentálním
hygienistkám a letošní téma znělo Mezioborové souvislosti,
dentální hygienistka v rámci systému poskytované péče.
Garantem akce 4. Škachův den byla opět Soukromá vyšší
odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.

Plastický chirurg MUDr. Lukáš Frajer
inicioval svou přednáškou význam
zubního lékaře či dentální hygienistky
v prvotní diagnóze či suspekci nádorových
onemocnění v orofaciální oblasti. Do diskuse
se zapojil prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Osobnost a odkaz
prof. M. Škacha
připomněl jeho žák
MUDr. Ladislav
Korábek, CSc.,
MBA. Mezi hosty
akce, která se konala
tradičně v pražském
divadle U Hasičů,
byl prezident ČSK
MUDr. Pavel Chrz.

Za vedení pořadatelské SVOŠZ
pro dentální hygienistky se
zúčastnily (zleva) Mgr. Eva
Knorová a Mgr. Zuzana Dubská,
MBA. Vpravo je MUDr. Eva
Kindlová, která vystoupila
k tématu stomatologické péče
o onkologické pacienty.
MUDr. Ladislav Kindl je
spolu s dr. L. Korábkem
zakladatelem a duší celé akce.
Na snímku je s přednášející
Mirelou Kenickou, DiS.
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Stejně jako v předchozích
ročnících do programu přispěl
doc. MUDr. Ivan Erdelský,
CSc., z Bratislavy (snímek vlevo).
Zaměřil se na téma Parodontální
absces versus dentitio
difficilis. Pohled na význam
dentální hygieny ze zorného
úhlu různých medicínských
oborů přinesl účastnicím
4. Škachova dne řadu podnětů
k zamyšlení a k pochopení role
dentální hygienistky v širších
souvislostech.
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Škachův den popáté
Již 5. ročník odborné akce, která ve svém názvu nese jméno zakladatele naší
moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001),
se konal na valentinský pátek 14. února 2014 v pražském divadle U Hasičů.
Program byl koncipován tak, aby zaujal jak dentální hygienistky, jimž je
akce primárně určena, tak i zubní lékaře. Odborně náročná a zejména pro
pacienty delikátní problematika Foetor ex ore byla doplněna aktuálním
tématem Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků.

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, zahájil
prezentaci k hlavnímu tématu halitózy
výmluvným obrázkem.

MUDr. Radkin Honzák ukázal,
že ačkoli syndrom vyhoření
není vůbec žádná legrace, dá
se o něm přednášet vtipně
a poutavě. Jak ukazuje záběr
z kuloárů, dentální hygienistky
měly o čem debatovat
a přemýšlet.

Garantem Škachova dne byla opět Soukromá
vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální
hygienistky v Praze, na fotografii zastoupená
jedním z dvojice hlavních organizátorů
akce MUDr. Ladislavem Kindlem (vlevo)
a ředitelkou školy Mgr. Zuzanou Dubskou,
MBA. Uprostřed jsou prezident ČSK MUDr.
Pavel Chrz a druhý z organizačního tandemu
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.
Sympatické na této vzdělávací akci je, že
v průběhu uplynulých ročníků přesáhla rámec
čistě parodontologického pohledu a v duchu
odkazu prof. Škacha zdůrazňuje nezbytnost
mezioborové spolupráce a komplexního
přístupu k pacientovi.

K problematice halitózy hovořili z různých klinických pohledů (zleva) doc. MUDr. Ivo Dřízhal,
CSc., MUDr. Gabriel Pallay, CSc., doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., Ing. Martina Klučková, DiS.,
a doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, specialistka v oboru ORL.
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šestý škachův den
Vzdělávací akce, nesoucí ve svém názvu jméno
zakladatele naší moderní parodontologie prof.
MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001), se
tradičně konala v pražském divadle U hasičů. V pátek
13. 2. 2015 se zde ovšem hovořilo nejen o problematice
vyšetření v parodontologii, jak znělo hlavní téma, ale
také o principech komunikace s určitými typy pacientů.

Pro organizátory MUDr. Ladislava Kindla
(vlevo) a MUDr. Ladislava Korábka, CSc.,
MBA, je tato akce nejen odbornou, ale hodně
i „srdeční“ záležitostí.

Škachův den slušně nabírá dech. Zajímavý
program letos přivedl do sálu přes sto
účastníků. Tedy především účastnic, protože
akce je určena primárně pro dentální
hygienistky. Ale ani zubní lékaři, kteří
zavítali, rozhodně nelitovali. Akci oficiálně
zahájili společně oba její hlavní organizátoři
a poté se úvodní přednášky ujal – stejně
jako v předchozích ročnících – MUDr.
Ladislav Korábek, CSc., MBA. Zaměřil
se na problematiku stanovení diagnózy,
diferenciální diagnostiky a plánu léčení.

O instrumentálním vyšetření parodontu hovořil doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., z Hradce Králové. Poutavou prezentací o tom, co vše lze
vyčíst z rentgenových snímků, zaujala publikum MDDr. Nikola Němcová z Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc. Slovenský specialista
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., se věnoval vyšetření artikulačních poruch jako možnému etiologickému faktoru vzniku parodontitidy.

Někdy se i zkušený zdravotník může dostat
do úzkých, když se objeví „problémový“
pacient. Užitečné rady, navíc podané
nesmírně vtipnou formou, zazněly z úst dvou
renomovaných psychologů. MUDr. Radkin
Honzák, CSc., (vlevo) si vzal na mušku VIP
pacienta a nebezpečí s ním spojená. PhDr.
Karel Bláha, CSc., (vpravo) poradil, jak na
hysteriky a hysterky. Mistrovské herecké
etudy, kterými svoji přednášku prokládal,
se posluchačům určitě vryly do paměti
a v pravou chvíli se jednou vynoří jako vítaná
nápověda.
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sedmý škachův den
Ve středu 10. 2. 2016 se tradičně v pražském divadle
U Hasičů konala vzdělávací akce, nesoucí ve svém
názvu jméno zakladatele naší moderní parodontologie
prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001).
Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola
zdravotnická pro dentální hygientisky v Praze a letošní
sedmý ročník měl navíc také milou společenskou
stránku věnovanou hned dvěma jubileím.

„Duchovními otci“ Škachova dne jsou MUDr. Ladislav Korábek,
CSc., MBA, (vlevo) a MUDr. Ladislav Kindl (vpravo). Jejich úzká
spolupráce při výuce dentálních hygienistek však začala už v druhé
polovině 90. let, jak připomíná tato archivní fotografie.

Odborný program 7. Škachova dne byl věnován tématu „Iniciální fáze plánu léčení v parodontologii“. Oproti předchozím ročníkům, kdy se mezi
přednášejícími prezentovaly absolventky Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygientisky v Praze, bylo letošní novinkou
zařazení přednášky v podání studentky školy. A to dokonce studentky 1. ročníku denního studia! Kateřina Ševčíková (na první fotografii vlevo)
vytvořila nejlepší práci na téma „Praktická příprava dentální hygienistky – preventivní kalendář“, která byla studentům prvního ročníku zadána. Při
svém premiérovém veřejném vystoupení na přednáškovém pódiu, v konkurenci zkušených odborníků a ostřílených řečníků, obstála velmi dobře.
Pochopitelně s trémou, s drobnými nedostatky v rétorice a odborné terminologii, ale statečně. Právem sklidila uznání celého auditoria. Třídní
učitelka 1. ročníku Monika Grégrová, DiS., (na první fotografii vpravo) pak prezentovala ukázky z dalších studentských prací, pěkně výtvarně
zpracovaných a mnohdy doplněných vlastními zdařilými kresbami studentů. K hlavnímu tématu Škachova dne zaměřili své vystoupení také všichni
pozvaní lektoři. Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., z Hradce Králové (na druhé fotografii) hovořil o vyšetření parodontu a o metodách monitoringu.
MDDr. Nikola Králová z Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc (na třetí fotografii) se zaměřila na problematiku odstraňování zubního kamene.
Slovenský specialista doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., (na čtvrté fotografii) se věnoval otázce, zda je parodontitida infekční onemocnění.

Hlavní organizátoři Škachova dne (snímek vlevo) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a MUDr. Ladislav Kindl nejenže i tentokrát obohatili
program vlastními přednáškami, ale oba také byli protagonisty slavnostního okamžiku. Dr. L. Korábek převzal blahopřání ke svému únorovému
životnímu jubileu. Dr. L. Kindl, zakladatel a dlouholetý bývalý ředitel Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze,
v tomto školním roce 2015/2016 společně se svými spolupracovníky oslavuje 20. výročí založení školy a zahájení výuky. Škola za svoji existenci
vychovala přes pět set dentálních hygienistek, což tvoří polovinu všech absolventek tohoto oboru v celé ČR. Bonusem ke vzdělávání hygienistek
je právě Škachův den, jehož zajímavý program letos opět přivedl do sálu desítky účastníků – a hlavně účastnic (snímek vpravo). Pozvání na akci se
zájmem přijal také prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. Posluchači si z přednáškového dne odnesli mnoho podnětných poznatků a myšlenek. Jak se
všichni lektoři shodli, iniciální fáze ošetřování parodontu, která je úlohou dentálních hygienistek, patří k nejdůležitějším, neboť správně prováděná
hygiena a odstraňování zubního kamene může vyřešit 70 – 80 % potíží při gingivitidě a parodontitidě.
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osmý škachův den
Již poosmé nabídla Soukromá vyšší odborná škola
zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze
vzdělávací akci, nesoucí ve svém názvu jméno
zakladatele naší moderní parodontologie prof.
MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001).
Zubní lékaři a dentální hygienistky se sešli
v pondělí 27. 2. 2017 tradičně v pražském divadle
U hasičů, kde byl připraven celodenní a zajímavý
odborný program.

Pozvání na Škachův den přijal prezident ČSK
MUDr. Pavel Chrz (vlevo), kterého srdečně
přivítal jeden ze zakladatelů této akce
MUDr. Ladislav Kindl (vpravo).

Odborný program 8. Škachova dne navazoval na loňský ročník a téma „Iniciální fáze plánu léčení v parodontologii“ konkretizoval na
„Speciální situace“. Stabilní okruh lektorů, s nimiž se posluchači setkávají pravidelně, rozšířili další odborníci se sděleními zaměřenými
právě ke speciálním situacím v parodontologii. Zleva: Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., (LF UK Hradec Králové), bez něhož si lze tuto akci
jen stěží představit, se věnoval limitům iniciální fáze. MDDr. Nikola Králová (LF UP Olomouc) se zaměřila na agresivní formy parodontitidy.
MUDr. Ladislav Kindl (Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze) shrnul postavení dentální hygienistky
v Evropě a u nás po dvaceti letech existence této profese. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, (LF UK Praha), iniciátor a spoluzakladatel
Škachova dne, hovořil o rizikových faktorech nejenom v parodontologii. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, (LF UK Praha) svoji
vysoce erudovanou přednášku o dentálních problémech diabetiků vhodně přizpůsobila tak, aby byl obsah srozumitelný absolventům
i studentům dentální hygieny.

Zleva: Ředitel Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze Mgr. Lukáš Kindl musel řešit nepředvídanou
situaci – před polednem byl program přerušen kvůli výpadku elektrického proudu, který v ten den postihl velkou část Prahy. Nezbylo,
než z potemnělého divadla „vypustit“ posluchače do ulic, s obavami, že pak už se nikdo nevrátí. Ale vrátili se téměř všichni a vše
mohlo úspěšně pokračovat! Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., (LF UK Praha) dokázal vhodnou formou přiblížit auditoriu tak odborně
náročný problém, jakým jsou fokální infekce. Kdo se letos na Škachův den vypravil, určitě nelitoval. Jak pěkně vyjádřil MUDr. Ladislav
Kindl: „Kdyby si posluchači odnesli z každé přednášky jen po jedné důležité větě, museli se ve své profesi posunout výrazně dál. A těch
důležitých vět samozřejmě zazněla celá řada…“
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