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Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“  

významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 

Název projektu:    Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané 

Projekt je zařazen mezi významné projekty Olomouckého kraje v roce 2014 s finanční podporou. 

 

Příjemce podpory 
Společnost DONASY s.r.o. se sídlem 787 01 Šumperk, Nezvalova 20, IČ: 25929496,  

DIČ: CZ25929496. 

Statutární zástupce žadatele (funkce): 

Jméno a příjmení, titul:  Zbyněk Dohnal, Ing., jednatel 

Adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 

Telefon: 530 319 083 

Mobil: 602 730 976 

Fax: 530 319 083 

E-mail: dohnal@donasy.cz 

Web: www.donasy.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 260 811 387/0300  

 

Partner projektu:  

Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého (LF UP) Olomouc,  

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení, titul:  Doc. MUDr. Miloš Špidlen PhD., přednosta Kliniky zubního 

lékařství FNOL a LF UP Olomouc 

Adresa: Klinika zubního lékařství FNOL a LF UP Olomouc,  

772 00 Olomouc, Palackého 12  

Telefon:  602 752 189 

E-mail:  spidlenm@tunw.upol.cz 

Web:  www.kzl.upol.cz 

Telefon: 530 319 083 

 

A. Východiska projektu. 

Realizovaný projekt navazuje na úspěšný projekt vzdělávání „Vychutnejte si seniorská léta“, který byl 

na základě finančního příspěvku Olomouckého kraje realizován v roce 2012, jako pilotní projekt zaměřený na 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti kognitivního a orálního zdraví a zvyšování kompetencí 

pracovníků sociálních služeb v oblasti aktivizace uživatelů. Na realizaci projektu se podílena společnost ARAK 

o.p.s., Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

(LF UP) Olomouc a společnost DONASY s.r.o. 

V rámci realizace projektu se ukázalo, že obecné povědomí a znalosti ve vztahu k ústní hygieně jsou na nízké 

úrovni jak na straně pracovníků v sociálních službách, tak i jejich uživatelů, což s sebou přináší související 

důsledky promítající se negativně do zdravotního stavu ústní dutiny.  

mailto:dohnal@donasy.cz
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Zkušenosti z pilotního projektu „Vychutnejte si seniorská léta“ byly příjemcem (DONASY s.r.o.) využity při 

koncipování rozsáhlejšího projektu, který získal finanční podporu z ESF a státního rozpočtu v rámci výzvy A7 

vyhlášené MPSV ČR v roce 2013. Tento projekt je v současné době realizován na území Olomouckého a 

Jihomoravského kraje pod názvem „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“ pod 

registračním číslem A7.00235 (realizace 09/2013 až 06/2015). Projektu se účastní 209 zaměstnanců z 20-ti 

různých zařízení poskytujících sociální služby seniorům (http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/ ).  

Součástí vzdělávání v rámci projektu je i nově vytvořený akreditovaný vzdělávací program „Prevence orálního 

zdraví jako součást služeb v sociální péči“ (č. akreditace 2013/1243-PC/SP/VP/PP). 

B. Zdůvodnění projektu 

Na základě poznatků z předchozích, ale i současně realizovaných projektů se ukazuje, že orální hygiena a stav 

orálního zdraví seniorů je v mnoha případech alarmující.  Z poznatků uváděných odborníky na posledních 

Mezinárodních stomatologických konferencích konaných v listopadu 2013 i 2014 v Olomouci vyplývá, že špatný 

zdravotní stav ústní dutiny má často přímou souvislost s dalšími zdravotními problémy, malnutricí nebo může 

také přímo souviset se snižováním kognitivní kondice seniorů a s vývojem vážných kognitivních poruch u této 

skupiny lidí.  

V současné době není příliš funkční propojení systémů zdravotní péče se systémem sociálních služeb a nelze 

očekávat v dohledné době výrazné zlepšení. Zejména pokud se týká oblasti, na kterou byl projekt zaměřen a to 

je oblast orálního zdraví u cílové skupiny seniorů využívajících sociálních služeb v pobytových zařízeních (domovy 

pro seniory). 

Senioři využívající sociálních služeb v pobytových zařízeních mají v mnoha ohledech ztížený přístup k těmto 

zdravotním službám.  Mezi hlavní důvody je možné zařadit úhradový systém hrazení zdravotní péče, kdy tato 

cílová skupina je pro zubní lékaře „nezajímavá“. Pro sociální zařízení je pak obtížné zajistit kvalitní a pravidelnou 

zdravotní péči orientovanou nejen na řešení akutních stavů, ale také na prevenci. Další důležité důvody 

ztíženého přístupu uživatelů sociálních služeb k pravidelné zdravotní péči jsou snížená imobilita, ať už z důvodů 

fyzického nebo kognitivního omezení, ale také nedostatek finančních prostředků (hrazené úkony, doprava do 

místa ošetření apd.). Významné množství seniorů v pobytových zařízeních tak nemá v oblasti orální hygieny 

zajištěnu pravidelnou a včasnou lékařskou péči zejména v oblasti prevence (jiné zdravotní aspekty  

a konsekvence nebyly předmětem šetření v rámci projektu). 

Další významné příčiny špatného zdravotního stavu orálního zdraví cílové skupiny je možné rozdělit do dvou 

oblastí: 

1. absence provádění primární prevence nebo její nesprávné provádění samotnými uživateli (provádění 

pravidelné a správné denní ústní hygieny a péče o zubní náhrady); 

2. nedostatečné kompetence (zdravotní gramotnost) pracovníků v sociálních službách v oblasti orální 

hygieny a orálního zdraví, zejména v oblasti péče o cílovou skupinu. 

Tento zjištěny stav vedl realizační tým ke koncipování projektu Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané, jehož 

cílem je realizace zdravotních prohlídek seniorů ve vybraných sociálních zařízeních, za účelem zjištění 

skutečného stavu jejich orálního zdraví. 

C. Cíl projektu 

Projekt si v rámci rozsahu poskytnuté podpory Olomouckého kraje kladl za cíl: 

1. Ověřit aktuální situaci orálního zdraví seniorů - uživatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 

v zařízeních, které o účast v projektu projeví zájem. Tento zdravotní stav ověřit pomocí „mobilních“ 

dentálních týmů provádějících zdravotní prohlídky seniorů/uživatelů sociálních služeb přímo v 

sociálních zařízeních a to na základě jejich informovaného souhlasu. 

http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/
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2. Poskytnout pracovníkům sociálních služeb v zařízeních přihlášených do projektu základní znalosti v oblasti 

orálního zdraví a prevence orálního zdraví formou akreditovaného vzdělávacího programu „Prevence 

orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči“ v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Účastí na 

vzdělávacím programu zvýšit jejich kompetence při vykonávání péče o uživatele sociálních služeb v této 

oblasti. 

D. Časový rámec realizace 

Projekt byl realizován v období červen – prosinec 2014. 

E. Náklady účastníků a rozsah projektu 

Náklady na realizaci projektu byly hrazeny z finančního příspěvku Olomouckého kraje.  
Projektu se zúčastnilo celkem 7 zařízení sociálních služeb: 
 

 Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o., 798 41 Kostelec na Hané, M. Ulického 882 

 Domov pro seniory Tovačov, p.o., 751 01 Tovačov, Nádražní 94 

 Domov důchodců Prostějov, p.o., 796 01 Prostějov, Nerudova 1666/70 

 Sociální služby města Přerova, p.o., 750 02 Přerov, Kabelíkova 14a 

 Penzion pro důchodce Loštice, p.o., 789 83 Loštice,  Hradská 113/5 

 Domov důchodců Štíty, p.o., 789 91 Štíty, Na Pilníku 222 
 

 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o., 785 01 Šternberk, Sadová 7 
 
Rozpis nákladů projektu a přehled vyúčtování je uveden v příloze č. 1 zprávy. 
 
Počty realizovaných zdravotních prohlídek uživatelů: 

Domov pro seniory Kostelec na Hané 16 

Domov pro seniory Tovačov 11 

Domov důchodců Prostějov 6 

Sociální služby města Přerova 17 

Penzion pro důchodce Loštice 14 

Domov důchodců Štíty 20 

Vincentinum 14 

  

Celkem – 98 uživatelů (z toho 14 Vincentinum) 

 

F. Cílové skupiny 

Cílovou skupinou v projektu jsou: 

 V oblasti vzdělávání  - pracovníci sociálních služeb. 

 V oblasti přímé podpory -  senioři/uživatelé sociálních služeb v zařízeních (domovy pro seniory) 

v rámci Olomouckého kraje.  
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G. Realizace projektu: 

Projekt sestává ze 3 částí: 

1. část  byla zaměřena na vzdělávání pracovníků zařízení sociálních služeb se zaměřením na problematiku orální 
hygieny a základů prevence orálního zdraví, včetně péče o protetiku. 

2. část byla zaměřena na realizaci zdravotních prohlídek ústní dutiny, stavu chrupu a protetiky seniorů-
uživatelů sociálních služeb v zařízeních zúčastněných v projektu. Součástí zdravotních prohlídek jsou i záznamy 
ze zdravotních prohlídek o zjištěném zdravotním stavu orofaciální oblasti jednotlivých uživatelů. Zdravotní 
prohlídky byly prováděny výhradně na základě informovaného souhlasu podepsaného jednotlivými uživateli  
a byly doplněny o některé důležité údaje ze zdravotních karet lékařů vykonávajících základní zdravotní péči 
jednotlivým uživatelům. 

3. část byla zaměřena na zpracování a vyhodnocení získaných dat a údajů ze zdravotních prohlídek.   

 Realizace 1. části 
V rámci projektu Dentální týmy byly realizovány celkem dvě vzdělávací akce „Prevence orálního zdraví jako 

součást služeb v sociální péči“ (akreditace MPSV č. 2013/1243 – PC/SP/VP/PP) v rozsahu 6-ti vyučovacích 

hodin. Všichni zúčastnění pracovníci obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. 

 

Semináře se konaly v zařízeních: 

 Sociální služby města Přerova (17 účastníků); 26. 11. 2014 

  
 

 Penzion pro důchodce Loštice ( 9 účastníků); 19. 11. 2014 

  
Kopie prezenčních listin jsou v příloze č. 4. 
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Pracovníci dalších sociálních zařízení přihlášených do projektu Dentální týmy se tohoto vzdělávacího programu 

zúčastnili v rámci jiného projektu realizovaného příjemcem - „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro 

úspěšné stárnutí“, reg. č. A7.00235. Tato aktivita nebyla hrazena z rozpočtu projektu Dentální týmy. 

 

 Domov pro seniory Kostelec na Hané – 11 zaměstnanců 

 Domov pro seniory Tovačov – 1 zaměstnanec 

 Domov důchodců Prostějov – 15 zaměstnanců 

 

Celkem se v zařízeních zúčastněných v rámci projektu Dentální týmy zúčastnilo vzdělávání 53 pracovníků. 

 

Realizace 2. části: 
Zdravotní prohlídky cílové skupiny seniorů byly realizovány přímo v sociálních zařízeních podle harmonogramu 

dohodnutého s vedením sociálního zařízení. Pracovníci jednotlivých zařízení se podíleli na přípravě a organizaci 

průběhu zdravotních prohlídek.  

 

Zúčastněná sociální zařízení v projektu: 

1. Domov pro seniory Kostelec n/H 

2. Domov pro seniory Tovačov 

3. Domov pro seniory Prostějov 

4. Sociální služby města Přerova (DPS) 

5. Penzion pro důchodce Loštice 

6. Domov důchodců Štíty 

7. Vincentinum 

 

Zdravotní prohlídky se zúčastnili pouze uživatelé, 

kteří podepsali informovaný souhlas s vykonáním 

zdravotní prohlídky a se zpracováním osobních 

zdravotních údajů pro účely: 

 návrhu další léčby a léčebných postupů a 

poskytnutí těchto údajů vedení soc. 

zařízení; 

 statistického zpracování dat v rámci 

projektu. 

 

Zdravotní prohlídky byly realizovány  

v prostorách každého sociálního zařízení ve 

vyhrazené místnosti. V několika případech,  

u imobilních uživatelů byla zdravotní prohlídka 

realizována „u lůžka“ v pokoji uživatele.  

 

Prohlídky prováděl dentální tým sestávající  

(i) z organizačních pracovníků zajišťujících 

přípravu, technické vybavení, zabezpečení a 

organizaci průběhu zdravotních prohlídek, (ii) ze 

dvou zubních lékařek a (iii) dvou studentů 4. 

ročníku stomatologie LF UP.  

 

Před zahájením realizace projektu v květnu 2014 se podařilo dohodnout s firmou Orion Diagnostica zapůjčení 

analyzátoru QuikRead 101 ke zjištění CRP, vybavené jednou diagnostickou sadou zdarma. Tím bylo umožněno 

doplnit v rámci zdravotních prohlídek i vyšetření CRP.  
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Organizace a zajištění zdravotních prohlídek 

Příprava a organizace zdravotních prohlídek byla prováděna na základě zjišťování předběžného zájmu  

o účast v domovech pro seniory na území Olomouckého kraje. Do projektů se kromě několika menších 

domovů přihlásily dva velké domovy pro seniory, které uváděly odhadovaný počet uživatelů pro projekt 

v počtu 50 a více. Předběžný záměr byl realizovat zdravotní prohlídky u skupiny cca 200 uživatelů. To do jisté 

míry limitovalo vyhledávání dalších zájemců s ohledem na rozsah rozpočtu a kapacitu dentálního týmu realizovat 

určitý počet prohlídek uživatelů. 

 

Bohužel při zahájení vlastní realizace projektu a požadavku na sjednání termínů zdravotních prohlídek v červnu 

2014 řada předběžně přihlášených domovů účast odřekla. Důvodem byl argument, že projednali návrh realizace 

projektu s vlastními zdravotními pracovníky nebo s lékaři, které mají sjednané pro zdravotní péči v rámci 

zařízení a dospěli k názoru, že tyto zdravotní prohlídky jsou pro jejich uživatele zbytečné. 

 

To zkomplikovalo realizaci projektu. V průběhu letních měsíců nebylo možné projekt realizovat jak z důvodu 

nepřítomnosti lékařek a studentů v prázdninovém období, tak i z důvodů nepřítomnosti kompetentních 

pracovníků v domovech v průběhu období letních dovolených. S organizací bylo nutné počkat na konec srpna 

2014, kdy jsme museli znovu oslovovat další domovy v rámci Olomouckého kraje, vysvětlovat důležitost 

zdravotních prohlídek a získávat nové zájemce. Pro realizace projektu se podařilo zajistit celkem 5 domovů pro 

seniory, 1 penzion pro seniory.  

 

Dodatečně byli do projektu zařazeni i uživatelé ze zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb. 

Důvodem byla realizace projektu transformace uživatelů do komunitních služeb v rámci chráněného bydlení 

v Šumperku a Šternberku. V současné době se příjemce (DONASY s.r.o.) podílí na řízení a realizaci projektu 

„Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost“. Projekt je realizován s finanční 

podporou v rámci výzvy D2 pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.02/D2.00002. Tito uživatelé jsou z hlediska 

dostupnosti zdravotní péče v oblasti orálního zdraví znevýhodněni obdobně, jako je výše uvedeno pro cílovou 

skupinu seniorů. Pro zjištění zdravotního stavu orálního zdraví jsme tak v rámci Olomouckého kraje využili 

synergického efektu v rámci projektu Dentální týmy. Zjištěné údaje z této skupiny uživatelů nejsou započítávány 

do celkové statistiky projektu, aby nedošlo ke zkreslení výsledku u cílové skupiny seniorů.  

 

 

Zdravotní prohlídky 

Před realizací zdravotních prohlídek proběhla osvětová přednáška zubních lékařek pro zúčastněné uživatele 

v rozsahu cca 20 minut, kde byli uživatelé seznámení s hlavními zásadami vykonávání správné a pravidelné ústní 

hygieny, včetně ošetřování protetiky. Současně byli uživatelé seznámeni s příčinami a souvislostmi zdravotních 

hlavních problémů při nedodržování správné ústní hygieny. 

 

Zdravotní prohlídky byly realizovány ve třech krocích.  

 

1. Prohlídka orofaciální oblasti, prohlídka ústní dutiny, prohlídka a kontrola protetiky a pohovor lékařky 

s pacientem orientovaný na zjišťování eventuálních dalších objektivních zdravotních problémů, 

vykonávání ústní hygieny a četnosti návštěv u zubního lékaře; 

2. Za účelem zjištění přítomnosti zánětů v těle bylo prováděno CRP vyšetření (C-reaktivní protein), jehož 

množství se zvyšuje v případě bakteriálních infekcí v těle. Vyšetření bylo prováděno ze vzorku kapilární 

krve z malého vpichu do prstu.  

3. Dotazníkové šetření zaměřené na zjištění dalších údajů o pacientovi pro získání širšího rámce možných 

příčinných souvislostí mezi stavem orálního zdraví a případných dalších zdravotních komplikací. 
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1. Domov pro seniory Kostelec n/H 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 2. června 2014. Prohlídek se zúčastnilo 16 uživatelek. 
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2. Domov pro seniory Tovačov 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 11. června 2014. Prohlídek se zúčastnilo 11 uživatelů. 

 

  
 

 

3. Domov důchodců Prostějov 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 21. listopadu 2014. Prohlídek se zúčastnilo 6 uživatelů. 
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4. Sociální služby města Přerova 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 21. listopadu 2014. Prohlídek se zúčastnilo 17 uživatelů. 

 

  
 

  
 

  



DENTÁLNÍ TÝMY PRO  
ZDRAVÁ ÚSTA NA HANÉ 

10 

Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“  

významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

5. Penzion pro důchodce Loštice 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 5. prosince 2014. Prohlídek se zúčastnilo 14 uživatelů. 

 

  
 

  
 

 

6. Domov důchodců Štíty 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 3. prosince 2014. Prohlídek se zúčastnilo 20 uživatelů. 
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7. Vincentinum 

Zdravotní prohlídky se konaly v termínu 3. prosince 2014. Prohlídek se zúčastnilo 14 uživatelů CHB. 
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Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“  

významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

Realizace částí 3: 
Z údajů získaných v průběhu projektu bylo provedeno základní vyhodnocení, které zahrnuje jednak obecné 

údaje o složení cílové skupiny (pohlaví, věk) a základní statistické údaje obsahující závažnější zjištění ve vtahu 

k orálnímu zdraví cílové skupiny. 

Přehled účastníků a počty uživatelů v cílové skupině zapojených do projektu: 

Organizace Účastníci ženy muži Prům. věk CRP > 10 CRP [%] 

Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o. 16 16 0 85,6 5 31,25 

Domov pro seniory Tovačov, p.o. 11 7 4 83,7 2 18,18 

Domov důchodců Prostějov, p.o. 6 6 0 83,3 0 0,00 

Sociální služby města Přerova, p.o. 17 12 5 86,7 4 23,53 

Penzion pro důchodce Loštice, p.o. 14 13 1 80,0 3 21,43 

Domov důchodců Štíty, p.o. 20 16 4 67,9 7 35,00 
 

SOUHRNNÉ ÚDAJE hodnota [%] 

účastníci (uživatelé sociálních služeb) 84 100 % 

ženy 70 83,3 % 

muži 14 16,6 % 

CRP >10 21 25 % 

Průměrný věk 81,2   
 

H. Zjištěné údaje na základě dotazníkových šetření: 

 

Orální zdraví a zdravotní problémy 

  
  Potíže v dutině ústní: 38 klientů z celkového počtu 84 (45,2 %) 

Nejčastěji deklarované potíže uživatelů:  

o pálení a bolest sliznic (14 klientů / 16,6% ),  

o krvácivost dásní (12 klientů / 14,2 %),  

o pachuť v ústech (18 klientů / 21,4 %),  

o zápach z dechu (12 klientů / 14,2 %),  

o bolest v ústech (8 klientů / 9,5 %),  

o pálení jazyka (9 klientů / 10, 7 %)  

 Při jídle a polykání potravy má problém 18 klientů ( 21,4 %) 

 Pouze 24 klientů je spokojeno se svými protézami ( 28,5%)   

 S protézami není spokojeno 36 klientů ( 42,8 %) 

 ostatní klienti buď protézy nenosí, nebo mají zbytkový chrup. 

 

 Nejčastější problémy s protézou – protéza padá (24 klientů), protéza tlačí ( 22 klientů) 
 

[% výskytu v kontrolní skupině 

účastníků]: 
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významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

Ústní hygiena a informovanost 

 

Většina klientů deklaruje, že si provádí ústní hygienu sama. Pouze u 7 uživatelů provádí ústní hygienu 

personál sociálního zařízení. Tři klienti uvedli, že ústní hygienu neprovádí vůbec! 

 

Při zjišťování informovanosti uživatelů cílové skupiny uvádí pouze 26 uživatelů (31 %), že bylo někdy  

v minulosti informováno o možné souvislosti orálního zdraví a celkového zdravotního stavu.   

 

Ostatní uživatelé (58 uživatelů / 69 % ) uvedli, že nebyli nikdy poučeni, že zánětlivé komplikace  

v dutině ústní mohou u (polymorbidního) člověka vyššího věku vážně ohrozit na celkovém 

zdravotním stavu. 

 

 

I. Zjištěné údaje z klinických vyšetření dutiny ústní cílové skupiny pomocí 

zrcátka a bodového osvětlení 

 Diagnostikován povlak na jazyku -  55 uživatelů / (65,4 %); 

 přítomnost nánosů zubního kamene v dutině ústní – 60 uživatelů (stav byl výrazně horší u 

klientů se zbytkovým chrupem). Zubní kámen se vyskytoval i na zubních protézách – to 

svědčí o nedostatečném nebo nesprávném čištění! / (71,4 %); 

 slizniční léze v dutině ústní – 25 uživatelů (nejčastěji se jednalo o otlaky od protéz - erozivní 

bolestivé léze znemožňující plnohodnotný příjem potravy) / (29,7 %); 

 diagnostikovány kazivé léze v dutině ústní – 30 uživatelů / (35, 7%); 

 diagnostikovány „vyhnilé“ (kaziézní) kořeny v dutině ústní – 11 uživatelů / (13 %); 

 viklavost zubů – 26 uživatelů / (30,9 %). 

 

Zbytkový chrup byl zjištěn u 42 uživatelů (50 %). 

 

Zjištěné údaje jsou shrnuty do grafu [ graf udává % výskytu v kontrolní skupině účastníků]: 

 

  
 
Stav orálního zdraví u seniorů se zbytkovými zuby je dle provedeného prvotního výzkumu závažnější, hygiena je 

u většiny uživatelů nedostatečná a nevyhovující. 
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J. Závažnější zjištění u jednotlivců podle zúčastněných organizací  

 
KOSTELEC NA HANÉ –  závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

- u uživatelů zjištěny velké nánosy zubního kamene; 

- 3 klienti nemají protézy, už několik let jsou bez zubů i bez náhrad (vliv na kvalitu života, sociální 

začleňování, příjem potravy a riziko malnutrice); 

- zjištěna nevyhovující hygiena, výskyt kazivých lézí; 

- zjištěny u jedné uživatelky kožní léze na pravé tváři vyžadující vyšetření na specializovaném pracovišti; 

- jedna uživatelka nosila částečně snímatelnou protézu jeden rok bez vyjmutí a čištění (nedokázala si jí 

vyjmout z úst – provedena úprava, poučení a instruktáž pacientky). 

 

TOVAČOV -  závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

- nánosy zubního kamene; 

- u 2 klientů zjištěné zbytky kořenů vyžadující extrakci, popř. zhotovení celkové zubní náhrady v horní i 

dolní čelisti; 

- zjištěny hluboké parodontální choboty a viklavost zubů. 

 

PROSTĚJOV - závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

(podle sdělení uživatelů mají místního zubního lékaře přímo v domově!!) 

- kariézní kořeny, zubní kámen a zánět dásní u jedné klientky; 

- výskyt zubního kamene, zubního plaku; 

- u 1 klienty zjištěn kaz; 

- Diagnostikována slizniční hyperplazie znemožňující retenci protézy (nutná chir. intervence); 

- U dvou klientek zjištěny bolestivé otlaky od špatně zhotovených protéz. 

 

PŘEROV - závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

- zjištěny otlaky a bolestivé slizniční erozivní léze u 5 klientů; 

- jeden klient uvedl, že nebyl 12 let u zubního lékaře! 

- U jednoho klienta byla zjištěna značně vysoká hladina CRP (36mg/l); 

- zjištěny kořeny a nutné extrakce u 2 vyšetřených uživatelů; 

- zjištěn výskyt zubního kamene u 3 vyšetřených. 

 

LOŠTICE - závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

- u 2 klientů zjištěny nánosy zubního kamene; 

- zjištěn otlak na patře od protézy a vlající hřeben (slizniční hyperplazie) znemožňující retenci protézy; 

- 3 uživatelé protézy nenosí vůbec (tlačí, padají). (Vliv na kvalitu života, sociální začleňování, příjem 

potravy a riziko malnutrice). 

 

ŠTÍTY - závažnější zjištění u jednotlivých klientů: 

(zdravotní středisko přes cestu, stav orálního zdraví klientů nevyhovující, v tomto zařízení je situace 

orálního zdraví klientů komplexně nejhorší) 

- u 10 klientů zjištěny kariézní radixy (kořeny zubů) - nutné extrahovat! 

- Zjištěny kazivé léze u 9 klientů; 

- Zjištěny nánosy zubního kamene u 12 klientů; 

- Kožní léze pod pravým okem u jedné klientky (suspektní karcinom (?) – nutné vyšetření na 

specializovaném pracovišti; 

- U 8 klientů stav vyžaduje zhotovení zubních náhrad. 

 

Závažná zjištění vyžadující ošetření nebo další vyšetření byla lékařkami zubní kliniky jmenovitě předána vedení 

příslušných sociálních zařízení k zajištění potřebné lékařské péče uživatelů. 

 

Pro ilustraci připojujeme na dalších stránkách několik případů z pořízené fotodokumentace. 

 



DENTÁLNÍ TÝMY PRO  
ZDRAVÁ ÚSTA NA HANÉ 

15 

Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“  

významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

Zubní náhrada fixovaná 1 rok v ústech (před a po očištění): 

       
 

Nánosy zubního kamene na zubních náhradách:      Deformovaná zubní náhrada: 

 
 

Poškozená zubní náhrada:                                              Nánosy zubního kamene: 
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Nánosy zubního kamene:                                               Povlak na jazyku: 

  
 
Zánět dásní:            Podezření na onkologický útvar: 

  
 
Podezření na onkologický útvar:                            Podezření na onkologický útvar: 
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K. Realizační tým 

MDDr. Iva Voborná, lékařka, realizace zdravotních prohlídek, lektorka, Klinika zubního lékařství 

Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP Olomouc 

MDDr. Veronika Cahová, lékařka, realizace zdravotních prohlídek, lektorka, Klinika zubního 

lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP Olomouc 

MDDr. Kamila Foukalová, lékařka, lektorka, Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice 

Olomouc a LF UP Olomouc 

František Vjaclovský, student 4. ročníku stomatologie, LF UP Olomouc, asistence při realizaci 

zdravotních prohlídek, zpracování dat z realizace. 

Marie Vláčilíková, studentka 4. ročníku stomatologie, LF UP Olomouc, asistence při realizaci 

zdravotních prohlídek, zpracování dat z realizace 

Ing. Zbyněk Dohnal, jednatel, DONASY s.r.o., lektor, technické a organizační zajištění zdravotních 

prohlídek, spolupráce při realizaci, materiální a technické zabezpečení. 

Mgr. Miroslava Dohnalová, DONASY s.r.o., lektorka, technické a organizační zajištění zdravotních 

prohlídek, spolupráce při realizaci. 

 

L. Shrnutí a závěr 

Realizace projektu potvrdila a v mnoho ohledech i předčila nedostatky v oblasti orálního zdraví  

u cílových skupin citovaných v článku B – Zdůvodnění projektu. 

 

Přibližně polovina (45,2%) účastníků si stěžuje na zdravotní problémy. S protetikou není spokojeno 

42,8% účastníků. Přítomnost zubního kamene byla zjištěna u 71,4% (vytvoření těchto nánosu tvá rok i 

déle, což svědčí jednak o špatné hygieně účastníků, ale i o faktu, že je neviděl lékař více jak rok a 

nebo lékař neodvedl svou práci správně). Povlak na jazyku byl zjištěn u 65,4% účastníků. Kazivé zubní 

léze zjištěny u 35,7% účastníků. Viklavost zubu zjištěna u 30, 9% a kariézní kořeny v dutině ústní u 

13% účastníků. 

 

Rozsah projektu neumožňuje podrobnější analýzu příčin, nicméně je možné provést obecné shrnutí 

vyplývající s rozhovorů jak s účastníky cílové skupiny seniorů, tak i z rozhovorů s personálem 

sociálních zařízení. 

 

Dále citované shrnutí souvisejících problémů je seřazeno spíše podle logiky (směrem „zdola 

nahoru“), než podle stupně závažnosti a podílu na vzniklé situaci.  

 

Shrnutí získaných poznatků z realizace projektu: 

 

1. Individuální ústní hygiena 

 

Šetřením v rámci projektu se potvrdila skutečnost, že uživatelé cílové skupiny seniorů mají 

minimální nebo žádné znalosti o důležitosti dodržování ústní hygieny. Nemají zpravidla ani 

povědomí o možné příčinné souvislosti s dalšími zdravotními problémy.   S touto neznalostí 

pak souvisí špatná, nedostatečná nebo vůbec žádná ústní hygiena. Podceňování orálního 

zdraví vede i tomu, že uživatelé si na své problémy nestěžují (berou je jako důsledek stáří)  

a často ani nevyžadují ošetření nebo pravidelnou péči. To jsou např. případy rok fixované 
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zubní náhrady v ústech, nepoužívání tlačících zubních náhrad, „ochraňování“ viklavých zubů 

před vytržením apd. 

 

Situace je o to složitější, že se dlouhodobě zvyšuje procento uživatelů, kteří mají v různé míře 

snížené kognitivní schopnosti nebo různá fyzická omezení a ústní hygienu bez cizí pomoci 

nezvládají. 

 

Zlepšení lze dosáhnout důslednou „osvětou“ a dohledem ze strany kvalifikovaného 

personálu, který je s těmito lidmi v každodenním kontaktu.  

 

2. Zdravotní gramotnost personálu a kvalita poskytované péče v oblasti orofaciálního zdraví 

 

Vzdělávání v oblasti orálního zdraví se u personálu setkává s poměrně velkým úspěchem. Je 

to pravděpodobně dáno i tím, že se v této problematice protíná jak profesní, tak i osobní 

zájem účastníků. 

 

Z dotazů a diskuzí účastníků na těchto seminářích vyplývá, že obecná informovanost v této 

zdravotní oblasti je hodně nízká a uplatňované zásady ústní hygieny jsou v mnoha ohledech 

více ovlivněny dnes již překonanými stereotypy a zpravidla i televizní reklamou, než 

aktuálními odbornými poznatky. 

 

Akreditovaný seminář „Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči“ přispívá ke 

zlepšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců sociálních zařízení v oblasti orálního zdraví  

a vzdělávání v této oblastí je jedním z předpokladů, jak zlepšit stávající stav i u cílové skupiny 

seniorů. Nicméně ojedinělý seminář v rámci profesního vzdělávání zůstává z hlediska 

praktického uplatnění spíš na osobní aktivitě jednotlivců. 

 

Vzhledem k závažnosti zjištěného stavu orálního zdraví cílové skupiny a jeho možných 

konsekvencí na celkový zdravotní stav (včetně možných kognitivních poškození), si tato 

problematika vyžaduje minimálně stejnou pozornost, jako problematika v jiných zdravotních 

oblastech. 

 

 

3. Systém zdravotní péče a kvalita práce lékařů pečujících o cílovou skupinu seniorů 

 

Míra zájmu ošetřujících zubních lékařů o cílovou skupinu seniorů je do značné míry dána 

úhradovou vyhláškou a „obtížností“ ošetřování starších pacientů. Řada zubních lékařů odmítá 

přijímat do své klientely seniory a pro sociální zařízení je v mnoha ohledech velmi obtížné 

zajistit lékaře, který by ošetřoval jejich uživatele. S tím souvisí i otázka pravidelných 

preventivních prohlídek.  

 

Zjištěný stav ukazuje, že i když mají sociální zařízení sjednané lékaře na vykonávání zdravotní 

péče uživatelů, zdaleka to neznamená, že zdravotní stav uživatelů je v pořádku a že 

vykonávaná zdravotní péče odpovídá jejich potřebám. 

 

Poznatky ze zdravotních prohlídek ukazují, že i když má zařízení sjednaného lékaře/ku, stav 

ústní dutiny v mnoha případech neodpovídá tomu, že by tito klienti byli pravidelně ošetřování 
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svým lékařem (o tom svědčí zjištěné kazy, nánosy zubního kamene, fokální infekce apd). 

Lékař zpravidla zasahuje v akutních případech a prevence je vykonávaná sporadicky nebo 

vůbec. Vzniká uzavřená smyčka problému, kdy špatná prevence vede ke zhoršujícím se 

akutním stavům, které vyžadují delší část pro ošetření nebo mohou přímo vést k vážnějším 

zdravotním komplikacím.  

 

S ohledem na demografický vývoj se dá předpokládat, že vážnost toho problému bude do 

budoucna rychle narůstat. Možné řešení spočívá do jisté míry v systémových změnách (např. 

úhradová vyhláška, legislativa), ale především by tato problematika měla zajímat zdravotní 

pojišťovny, zejména co do četnosti a kvality odváděné práce ze strany lékařů ve vztahu 

k cílové skupině seniorů.  

 

4. Systém a rozsah poskytování sociálních služeb  

 

Oblast orální hygieny v rámci poskytování sociálních služeb je doslova „Popelkou“. 

Z dotazování personálu vyplývá, že v případě přijímání nového klienta je vyžadována 

zdravotní zpráva a dokumentace od lékaře nově přijímaného klienta, ale její součástí nebývá 

zpráva od zubního lékaře. 

 

Personál sociálních zařízení v problematice orálního zdraví nemá zpravidla žádné vzdělávání  

a ve své práci jedná spíše intuitivně na základě osobních znalostí a zkušeností. 

 

Personální obsazenost zařízení je spíše poddimenzovaná. Ve vazbě na dlouhodobý vývojový 

trend stárnutí populace a prodlužujícího se věku přibývá stále více uživatelů s vysokým 

věkem, ale také s různým stupněm kognitivního postižení. To vyžaduje věnovat těmto 

uživatelům stále více podpory a péče na straně jedné, při snižujícím se počtu zaměstnanců na 

straně druhé. Rozšíření péče v oblasti ústní hygieny je sice žádoucí, ale vzhledem k tomu, že 

otázka „zubů“ je pro většinu populace druhořadá, ustupuje tak do pozadí, vyjma akutních 

případů. 

 

Možnosti sjednání dostatečné zdravotní péče je pro některá zařízení obtížně splnitelný úkol  

a je také ovlivňován geograficky (počty dostupných lékařů v dané lokalitě).  

 

V návaznosti na zjištěné vážné problémy u některých uživatelů, u nichž bylo doporučeno 

v rámci projektu lékařské ošetření, vyplynula v diskuzi s personálem další stránka problému. 

Tou je doprava pacienta k lékaři. V mnoha případech se jedná o imobilní pacienty, často 

vázané na lůžko. Jejich doprava do zdravotnického zařízení a následné ošetření je jednak 

složité z hlediska technické proveditelnosti, ale také z hlediska nákladů na dopravu. Sociální 

zařízení nehradí v rámci svého rozpočtu dopravu uživatelů k lékaři. Uživatelům zpravidla 

nezbývá dostatek prostředků z „kapesného“ na opakovanou dopravu do zdravotnického 

zařízení. Vzniká opět začarovaný kruh s řešením „nějak se TO musí udělat“. A udělá se TO 

zpravidla, až je situace akutní. 

 

Při hledání řešení se v těchto situacích zpravidla nedá počítat se spoluúčastí rodinných 

příslušníků. 
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Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“  

významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou. 

Doporučení možných řešení 

 

1. Pokračovat a rozšiřovat vzdělávání personálu domovů pro seniory v problematické 

orálního zdraví a prevence. To se netýká jen pracovníků v přímé péči, ale i vedoucích 

pracovníků sociálních zařízení. Bez zvyšování zdravotní gramotnosti personálu lze stěží 

předpokládat v této oblasti zlepšení poskytovaných služeb. 

 

2. Pokračovat v realizaci projektu „Dentální týmy“ v rámci dalších sociálních zařízení 

Olomouckého kraje, aby bylo možné doplnit údaj na větším statistickém vzorku uživatelů 

a ověřit vazbu mezi stavem orálního zdraví a sjednanou stávající zdravotní péčí 

jednotlivých zařízení u smluvních lékařů. 

 

3. Vzhledem k tomu, že pro mnoho uživatelů, ale i sociálních zařízení v rámci celého kraje 

(a předpokládáme obdobou situaci i v jiných krajích) je vážnou překážkou fyzická doprava 

uživatelů do zdravotnického zařízení, zvážit možnost pořízení mobilní ordinace, ve které 

by bylo možné provádět preventivní prohlídky nebo ošetřovat i imobilní pacienty nebo 

pacienty na lůžku. Předpokládáme v tomto směrů využitelnost v rámci více krajů. 

Případně zvážit jinou formu opatření, které by umožnilo pravidelně poskytovat kvalitní a 

dostupnou zdravotní péči v oblasti orálního zdraví pacientům s fyzickým nebo duševním 

hendikepem. 

 

M. Přílohy 

Příloha č. 1 – Finanční vyúčtování příspěvku/dotace 

Příloha č. 2 – Výkazy práce realizačního týmu 

Příloha č. 3 – Výkazy jízdného realizačního týmu 

Příloha č. 4 – Prezenční listiny ze vzdělávacích akcí 

Příloha č. 5 – Kopie výdajových dokladů (faktury, účty) 

 

 

V Brně dne 27. 1. 2015 

 

  

 

 

 

Ing. Zbyněk Dohnal 

jednatel 

DONASY s.r.o.    

Adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 

sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova 20 

Tel.: 602 730 976 | E-mail: dohnal@donasy.cz 

www.akademietrenovanipameti.cz  |  www.donasy.cz  
 

mailto:dohnal@donasy.cz

