
S bolestí zubu ze strachu spěchal k psychiatrovi
Nějakou formou strachu ze zubního ošetření trpí až tři čtvrtiny obyvatel. Vyhýbání se ošetření pak může končit ve vážných případech i fatálně
TOMÁŠ PATRICK HYÁNEK

Region – Bolest zubu a již
značně otékající čelisti byla
veliká, ale v případě Petra
(který si nepřál zveřejnit celé
jméno, pozn. red.) byl strach ze
zubaře ještě větší. „Přímo pa-
nický,“ vzpomněl sedmatři-
cetiletý muž ze Zlína. Ze zou-
falství tedy přistoupil k pře-
kvapivému kroku. „Strach mě
místo do zubařského křesla
dohnal k psychiatrovi,“ při-
znal.

Jak dnes již vzpomíná, to-
mu vysvětlil, že má ze zubního
ošetření hrůzu a každý sto-
matolog je podle něj sadista.
„Pokojně se na mě tehdy
usmál a řekl, ať jdu, že zubař
rozhodně sadista není, ubli-
žovat nikomu nechce, a když
viděl mou již mokvající
opuchlou tvář, tak říkal, že
budu rád a možná mi i za-
chrání život,“ popsal Petr za-
čátek svého příběhu s tím, že
psychiatr nebyl daleko od
pravdy.

O dva dny později už běžné
prášky od bolesti přestávaly
účinkovat. „Potřeboval jsem
něco silnějšího,“ pokračoval.
Stále silnější byl ale strach ze

zubaře. Zamířil tedy k obvod-
nímu lékaři. „Ten jak mě vi-
děl, tak vůbec nediskutoval.
Okamžitě do nemocnice na
oddělení čelistní a obličejové
chirurgie, a spěchejte!“ vzpo-
mněl Petr direktivní slova ob-
voďáka. Tehdy už byly prý bo-
lest i otok tak veliké, že se v
něm něco zlomilo a s vědo-
mím, že lékař jinou variantu
nenabídl, spěchal lehce vydě-
šen naléháním praktického
lékaře do Baťovy nemocnice.

„Hned jak mě viděla sestra,
tak mne rychle vzali do ordi-
nace,“ popsal moment, kdy si
uvědomil, že tady už končí
legrace. Během několika málo
minut už se nad jeho oteklou
tváří, děsem v očích a sevře-
ným žaludkem z očekávání
toho, co bude následovat,
skláněla usměvavá někdejší
primářka oddělení Katarína
Vachalová.

Život v ohrožení
Na pacienta si vzpomíná.
„Svěřil se, že s ošetřením otá-
lel, protože se šíleně bojí zu-
bařů. Tak jsem mu s úsměvem
řekla – tak proto jste skončil u
nás,“ vybavuje si Katarína
Vachalová, dnes již privátní
stomatochirurg kliniky Gra-
cedent ve Zlíně.

Petr měl podle ní absces, te-

dy hnisavé ložisko v dolní če-
listi, ve třetím stadiu. Šíří se
do okolních měkkých tkání
jako bakteriální zánět a při je-
ho rozšíření do krve vzniká

sepse, lidově řečeno otrava
krve. „V tomto stadiu je paci-
ent již přímo ohrožen na živo-
tě,“ uvedla.

Léčba je podle ní vždy chi-

rurgická, stejně jako v přípa-
dě Petra. „Odstranili jsme mu
hnis, zuby, od nichž vznikl, a
musel současně užívat kom-
binaci antibiotik,“ popsala

Katarína Vachalová. „Tři
týdny nemocenské, několi-
krát týdně v nemocnici na
ošetření,“ shrnul Petr. Bylo to
podle něj neradostné období,
ale na druhou stranu zlomo-
vé.

Záleží i na lékaři
„I přes tu všechnu ‚hrůzu‘,
úžasný, citlivý přístup paní
primářky Vachalové byl neu-
věřitelně posilující,“ vysvětlil
Petr. Tehdy přestal mít strach
ze zubařského křesla. „Hodně
záleží na ošetřujícím lékaři.
Jak vysvětluje, co bude dělat,
jakým hlasem mluví, zda se
usmívá,“ myslí si. Pak podle
něj strach z větší části ustu-
puje.

Přesto není jediný, kterého
strach ze zubaře přivede až do
křesla stomatochirurga.

Pacienty s abscesem, které
k ní posílají kolegové z obvo-
du, Katarína Vachalová ošet-
řuje téměř denně. „Většina
přichází právě v druhé fázi
abscesu, kdy již hnis pronikl
přes kůži nebo sliznicí do úst.
Mají tlakové bolesti, otok,
zvýšenou teplotu a většina
velký strach. Strach, který
jim bránil dostavit se včas ke
svému zubnímu lékaři na
ošetření,“ konstatovala Va-
chalová.

nechtěl, ale musel

STOMATOCHIRURG. Katarína Vachalová se se strachem u pacientů setkává často, když léčí i následky
odkládání léčby v podobě abscesů. „Většinou to byl právě strach, který jim bránil se dostavit včas ke své-
mu zubnímu lékaři na ošetření,“ říká. Pacienty k ní odesílají kolegové zubní lékaři z obvodu. Foto: Deník/archiv

Najít zubaře v regionu je velký
problém. Pomoci může pojišťovna
Zlínský kraj – Pokud nemáte
zubního lékaře a rádi byste se
zaregistrovali a chodili na
pravidelné prohlídky – čeká
vás téměř detektivní práce.
Ty, kteří ve Zlínském kraji ješ-
tě přijímají nové pacienty k
registraci, byste spočítali na
prstech jedné ruky.

Jana Řeháková se do kraj-
ského města přestěhovala
před třemi lety – za prací.
Vzhledem k tomu, že dojíždě-
ní do Brna za zubním léka-
řem, k němuž předtím dochá-
zela, by bylo časově i finančně
náročné, chtěla sebe i manže-
la zaregistrovat v místě nové-
ho bydliště.

„Zdálo se to ze začátku jako
banální věc, ale po pár odpo-
vědích – nepřijímáme, máme
plno, obraťte se jinam, jsem to
chtěla vzdát,“ popsala zkuše-
nost devětadvacetiletá žena.

Uspěla až na doporučení.
„Kolega v práci zmínil, že má
fajn zubní lékařku, že ji zkusí
požádat, zda by mne nepřija-
la,“ doplnila. Uspěla.

Ne každý ale může mít ta-
kové štěstí. Že je nalezení re-
gistrujícího zubního lékaře v
regionu obtížné, potvrzují i

sami stomatologové. „V ne-
dávné době jsem měl infor-
mace o dvou ordinacích, kde
registrovali nové pacienty,“
uvedl předseda a mluvčí kraj-
ské stomatologické komory
Petr Drbal. Důvodem je podle
něj nedostatečný počet zub-
ních lékařů celkově. „Také
kvůli časově náročné moder-
ní technologii léčby, kdy sto-
matologové nestihnou ošetřit

stejný počet pacientů jako dří-
ve, je vytíženost zubních lé-
kařů ve Zlínském kraji znač-
ná,“ vysvětlil Petr Drbal.

To potvrzuje i samotná pra-
xe. „Do stomatologické péče
pacienty nepřijímáme, a to z
důvodu , že již teď nemáme do-
statek času a prostoru na chi-
rurgické pacienty. Naše sna-
ha byla o maximální objedna-
cí dobu k plánovanému chi-

rurgickému výkonu jeden
měsíc a teď se stěží dostaneme
pod hranici tří měsíců,“ po-
psala Katarína Vachalová,
privátní stomatochirurg. Na-
jít zubního lékaře je obtížné,
ale nikoli nemožné. Pokud
sám pacient neuspěje s regis-
trací, s hledáním se může ob-
rátit na zdravotní pojišťovnu.

Nepřerušit léčbu
„Klient se může obrátit na kte-
rékoliv pracoviště VZP, kde
mu zaměstnanci s řešením
problému pomohou,“ ubezpe-
čil mluvčí VZP Oldřich Tichý.
Zároveň ujistil, že ti, kteří u
nějakého zubaře registrováni
jsou, ale například roky nedo-
cházejí na preventivní pro-
hlídky, nového si hledat ne-
musejí. „Lékař nemůže vyřa-
dit pacienta z registrace jen
proto, že nedochází na pre-
venci,“ zdůraznil Tichý.

Pozor by si ale měli dát ti,
kteří přeruší léčbu. „Regis-
trující stomatolog může vyřa-
dit pacienta z evidence, pokud
tento pacient poruší léčebný
plán, tzn. že se opakovaně ne-
dostaví na další ošetření v pří-
padě plánované či nedokon-
čené léčby,“ zmínil předseda
krajské stomatologické ko-
mory Petr Drbal. (thy)

chtěla, ale nemohla

POČTY PACIENTŮ
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Takový je podle předsedy kraj-
ské stomatologické komory Pet-
ra Drbala optimální počet regis-
trovaných pacientů na jednoho
zubního lékaře.

Anketa: Bojíte se zubaře? Chodíte pravidelně na prohlídky?
René Kajaba, 24 let,
makléř, Vsetín

Zubaře se
rozhodně
nebojím.
Kontrolo-
vat zuby si
chodím
pravidel-
ně a občas
i mimo
plán. Hra-
ju hokej, a

tak se někdy stane, že v zápalu
boje zuby odnesou a pak je na
zubaři, aby uvedl všechno na
pravou míru. Myslím si, že ro-
diče na péči o chrup svých dětí
moc nedbají. Doporučuji vrá-
tit se k povinným školním pro-
hlídkám dětí.

Anna Lísková, 58 let,
kuchařka, Kroměříž

Vzhledem
k tomu, že
jsem ku-
chařka a
miluji jíd-
lo a slad-
ké, tak
ano. Cho-
dím pra-
videlně a
až dopo-

sud jsem naštěstí velké pro-
blémy neměla. Ovšem manžel
nebyl u zubaře už třicet let. Po-
vinné školní prohlídky bych
zavedla, nám to neuškodilo a
doteď mám všechny zuby svo-
je. U nás v rodině problémy se
zuby nejsou, můžeme být rádi.

Hana Zábojníková, 58 let,
dětská sestra, Zlín

K zubaři
chodím
pravidel-
ně, mám
pana zu-
baře, kte-
rý je hod-
ný a citli-
vý, takže
se vůbec

nebojím. Ovšem můj syn se jej
bojí, ale chodí k němu – na-
štěstí. A jestli bych byla pro
zavedení povinných školních
prohlídek pro děti? Děti už
mám velké, ale myslím si, že
teď si už každý zodpovědný ro-
dič svého potomka hlídá.

Ludmila Pippalová, 39 let, ku-
chařka, Kunovice

Abych
řekla
pravdu, já
osobně
nemám se
zubaři
příliš dob-
ré zkuše-
nosti. Zdá
se mi na-

příklad, že celkem nevhodně
hýbou s cenami jednotlivých
úkonů. Nejdříve se za něj do-
zvíme jednu cenu, ta se však
poté zvedne na daleko vyšší
úroveň. Sama momentálně
zvažuji, že přejdeme k jinému
zubaři.

Fobií ze zubaře
trpí až 15 % lidí
Asi75%populacevevyspělých
státechmánějakouzkušenostse
strachemzošetřeníustomatolo-
ga,ale jen5–15%znichtrpí
odontofobií.Titopacienti jsou
potomnatolikúzkostní,žesesto-
matologovizcelavyhýbají.Mnoho
znichvyhledázubařenapoho-
tovosti jenvpřípaděvelmiin-
tenzivníakutníbolestizubuči
abscesu.Bolestimenší intenzitysi
pacienti léčívolněprodejnými
analgetiky.Potomjeléčbasamo-
zřejměmnohemvíceinvazivní,
cožjenposílí jejichdalšístrachz
ošetření.

Cotoje
odontofobie?
Iracionální,silnýanepřiměřený
strachspojenýsestomatologic-
kýmošetřenímsevztahujejednak
kestrachuzestomatologa,kpro-
váděnístomatologicképéčeake
strachuzbolesti.Bývánazýván
mnohasynonymy:zubnínebo
dentálnífobie,odontofobie,den-
tofobie,fobiezezubařeneboúz-
kostspojenásezuby.Řadane-
mocnýchsedomnívá,žejejich
strachneníiracionální,aležejim
návštěvoustomatologahrozí
opravdovénebezpečí.Typickéje
taknadhodnocovánípravděpo-
dobnostiohroženíapodceňování
vlastnímožnostisituacizvlád-
nout.Nejběžnějšímpřípadem
strachuzbolestiuodontofobieje
strachzakutníbolestipřiapliko-
vání injekceazočekávanébolesti
přivýkonuvrtačkou.

zdroj:stomateam.cz

ZUBNÍ POHOTOVOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

zdroj: Česká stomatologická komora

ZLÍN

VSETÍN

zubní pohotovost: centrální
místo: Krajská nemocnice T. Bati

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín – 21. pavilon
Telefon: 577 552 848, 577 551 111

Ordinační hodiny (soboty, neděle, svátky):
8.00–13.00

zubní pohotovost: centrální
místo: Vsetínská nemocnice

Nemocniční 955, Vsetín
Telefon: 571 818 581, 571 818 111 (ústředna)
Ordinační hodiny (soboty, neděle, svátky):

8.00–12.00

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
zubní pohotovost: v ordinacích zubních lékařů

Kontakt pro ověření rozpisů: 572 529 111
(ústředna nemocnice)

Ordinační hodiny (soboty, neděle, svátky):
8.00–12.00

KROMĚŘÍŽ
zubní pohotovost: centrální
místo: Nemocnice Kroměříž

Havlíčkova 660, Kroměříž (přízemí budovy L)
Telefon: 573 322 208

Ordinační hodiny (soboty, neděle, svátky):
8.00–12.00


