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        Komora zubních techniků     

Zubní technici tvrdí, že nemohou dále dotovat celkové zubní náhrady a jiné výrobky, které jsou 
označované jako plně hrazené zdravotním pojištěním. 
 Úhrady stanovené zákonem nestačí, a tak stomatolog i zubní technik celkovou zubní 
náhradu doplácí ze svého. Prezidentka Komory zubních techniků Alexandra Seidlová k tomu 
poskytla Právu rozhovor. 
 
* Zubní technici se hlasitě ozývají a upozorňují na problémy, které je trápí. Hrozí ale něco i přímo 
pacientům? 
 
 Stále častěji se dle údajů občanského sdružení Náhradní Jako Pravé, které vzniklo na 
podporu osob s umělým chrupem, pacienti setkávají s odmítnutím ošetření zubního lékaře. Není 
atraktivní přijímat pacienty, kteří celkovou zubní náhradu potřebují. Tato problematika rozděluje 
veřejnost na dva tábory: ty bohaté, kteří si nechávají umělý chrup zhotovit na zakázku a nemají 
problém si jej celý zaplatit – a na ty druhé, kteří jsou odkázáni na „klapačky“ od pojišťovny. Neboť za 
nadstandard si připlatit podle nové úhradové vyhlášky nelze a nic „mezi“ není. Pokud nedojde ke 
zjednání nápravy naší politickou reprezentací, budou se sociální nůžky dále rozevírat. 
 
* Nedají se náklady snížit s použitím jiného materiálu nebo případně i stroje? V poslední době je 
velkým tématem využití 3D tiskáren. 
 
 V současné době se v oblasti snímatelných náhrad objevují první signály o 3D tiskárnách, ale 
zatím jsou nedokonalé a hlavně pro běžného pacienta nepřijatelně drahé. Navíc je důležité si 
uvědomit, že celková náhrada je individuálně zhotovený výrobek na míru konkrétnímu pacientovi. Přes 
rychlý vývoj nových technologií je zatím stále hlavní lidská práce. Na energiích se také ušetřit nedá – 
to zná každý sám ze své domácnosti. 
 
* Z prohlášení Komory zubních techniků jasně vyplývá, že vyrábějí ztrátové výrobky. Proč to vůbec 
dělají? 
 
 Pacienti celkové snímací náhrady potřebují. Kvalitní laboratoř poskytuje stomatologům plné 
spektrum výrobků, a i když jde v tomto případě o prodělečnou práci, nemůžeme ji odmítnout. 
 
* Proč žádají zubní technici rozdělení úhradového kódu na platbu za úkony zubaře a za výrobu 
zubním technikem? Nejsou schopni si usmlouvat se zubní ordinací ceny, za které je pro ně možné 
zmíněné produkty vyrábět? 
 
 Celková úhrada, o kterou se dělí zubař s technikem, je nízká. Smluvním lékařem pojišťoven je 
zubní lékař, kterému je také pojišťovnou vyplacena, a na zubním technikovi je, jak obhájí svoji už 
tak osekanou cenu v ordinaci. Často bývá cena celkových náhrad předmětem nedůstojné licitace mezi 
technikem a stomatologem a tomu bychom předešli, kdyby bylo státem jasně řečeno, jak se má 
úhrada rozdělit. 
 
* Někteří vzpomínají profesi dentisty, tedy zubního technika, který je ve styku s pacientem, ale 
neprovádí zákroky jako stomatolog. Nebylo by zavedení tohoto statusu řešením? 
 
 O nic podobného neusilujeme. Dentista prováděl veškeré výkony včetně invazivních a to my v 
žádném případě nemáme v úmyslu. Na druhou stranu bychom ale přivítali více kompetencí při výrobě 
a opravách snímatelných zubních náhrad. V současné době nemůžeme bez pokynu lékaře ani 
opravit náhradu, kterou jsme zhotovili – s pacientem vůbec nepřijdeme do kontaktu. Ve vyspělých 
státech je běžné, že za určitých okolností kompetence v oblasti snímatelných náhrad zubní technik 
má. 
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