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Seznam zkratek 
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Cíle 
Cílem teoretické části bakalářské práce je shrnout základní poznatky 

z oblasti anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, onemocnění zrakového 

ústrojí a přiblížit čtenáři problematiku nevidomosti. Stručně seznámit 

s podstatou dentální hygieny a možných dentálních pomůcek. Cílem 

teoretické části je také nastínit důležitost komunikace s nevidomým 

pacientem a vystihnout pravidla komunikace. 
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Úvod  
„Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, 

přesto však uznáš, že jsou“ 

Arthur Schopenhauer německý filosof 19. století 

 

Toto téma se mi zdálo velmi pozoruhodné proto, že mnoho z nás se 

spoléhá na komfort zraku a zbylé smysly opomíjíme. Čichu, hmatu, chuti i 

sluchu dokáží nevidomý využít natolik, že ani na první pohled nepoznali 

jejich hendikep. Dokonalé vnímání těchto smyslů je pro nás něco jako 

zapomenuté kouzlo. Přiložením předmětů k tváři nebo letmým dotekem rtů 

rozeznávají druhy materiálů. Velikost místnosti i překážky v ní umístěné jsou 

schopni dokonale určit na základě odrazu zvuku od stěn a nábytku. Určité 

osoby poznají nejen podle jejich hlasu, ale podle typické chůze či parfému, 

který charakterizuje dotyčného. Podle nevidomého mají i obchody či 

zdravotnická zařízení také specifickou vůni, kde jako nejvýraznější považují 

zařízení stomatologické. Svoji závěrečnou práci na téma Nevidomý pacient 

v ordinaci dentální hygienistky jsem si vybrala, jelikož mám k této 

problematice blízko. V mém okolí se nachází několik pacientů a klientů, 

jejichž příběhy jsou více než zajímavé. Brala jsem toto téma i jako výzvu jak 

získat více zkušeností z prostředí nevidomých a co nejefektivněji zužitkovat 

vše v praxi.  

 

Dle statistiky z roku 2002 uvádí společnost WHO, že na světě žije 37 

milionů nevidomých a 124 milionů slabozrakých osob. Tyto počty nezahrnují 

ty, jejichž zrakové postižení je způsobeno refrakčními vadami, z čehož 

vyplývá, že skutečné počty zrakově postižených osob jsou podstatně vyšší. 

V České republice žije téměř 100 000 zrakově postižených osob. 

Z celkového počtu zrakově postižených je zhruba 12 000 nevidomých. Rok od 

roku se počty nevidomých na našem území neustále zvyšují v důsledku 

zvýšeného výskytu civilizačních chorob, zejména Diabetes Mellitus I. typu.  
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1. Teoretická část 

1.1 Zrakové ústrojí 

1.1.1 Anatomie zrakového ústrojí 

Zrak patří ke smyslům, jehož si lidé nejvíce cení a jehož ztráty se nejvíce 

obávají. Oko přijímá světelné podněty z vnějšího prostředí a mění je v nervové 

vzruchy, které jsou přenášeny speciálními drahami do mozku, kde z nich vznikají 

optické obrazy. Z anatomického hlediska se zrakové ústrojí skládá z oční koule 

a přídatných orgánů očních. (Orel, M., Facová, V., 2010), (Orlová, K., 2005) 

 

Obrázek č. 1 

Očnice 

 

Zdroj: http://www.anatomie-und-

schmerz.de/Referate/giebel_orbita.html 

 

 Očnice 

Očnice je párová dutina v obličejové části lebky. Má tvar čtyřboké 

pyramidy se zaoblenými hranami. Tato kostěná dutina je složena ze sedmi kostí. 

 

Oční koule 

Oční koule neboli oční bulbus, je párovým orgánem zraku. Leží 

chráněna v kostěné dutině očnice, kde je navíc obklopena tukovým 
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polštářem. Oko je složeno ze šesti základních částí: bělima, rohovka, 

cévnatka, duhovka, čočka, sklivec a sítnice. (Orel, M., Facová, V., 2010) 

 

Bělima 

Bělima neboli sclera je vazivová blána, tvořící vnější obal oka. Udržuje 

tvar oční koule. Vytváří bílý obal oka.  Přední části přechází v průhlednou 

rohovku (Bornea), poroby hodinového sklíčka. Povrch rohovky je chráněn 

tenkou vrstvou slz, kterou vylučují slzné žlázy. Na bělimu se upínají 

okohybné svaly. (Novotný, I., Hruška, M., 2003), (Jelínek, J., 2003) 

 

Cévnatka 

Z latinského názvu choridea, tvoří vnitřní vrstvu oční koule. Je bohatě 

protkána cévami zásobujícími zevní vrstvy sítnice. Cévnatka má 

červenohnědé zbarvení. Buňky cévnatky obsahují pigment zabraňující 

rozptylu světla uvnitř oka. V předu přechází cévnatka v prstenec složený 

z hladkých svalů a vazivových vláken – řasnaté těleso, jehož funkcí je měnit 

zakřivení čočky. (Novotný, I., Hruška, M., 2003), (Jelínek, J., 2003) 

 

Duhovka 

Duhovka je kruhový terčík z hladkého svalstva, uprostřed s kruhovým 

otvorem – zornice. Odstupuje od řasnatého tělesa – tedy od výběžku 

cévnatky. Svaly duhovky se stahují v jasném světle, čímž se zmenšuje průměr 

zornice. V epitelu na povrchu duhovky jsou uloženy buňky obsahující 

pigment, který dává oku jeho barvu.  (Novotný, I., Hruška, M., 2003) 

 

Čočka 

Je zavěšena na vazivových vláknech vycházejících z řasnatého tělesa. 

Tvoří ji rosolovitá, dokonale průhledná hmota, na jejímž povrchu je jemné 

vazivové pouzdro. Čočka je asi 4 mm silná, dvojvypuklá. Uvolněním tahu 

závěsných vláken řasnatého tělesa se čočka vyklene. Prostor mezi čočkou 

a sítnicí vyplňuje sklivec. (Novotný, I., Hruška, M., 2003), (Jelínek, J., 2003) 
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Sklivec 

Většina vnitřního prostoru oční koule je vyplněna sklivcem, 

rosolovitou průhlednou hmotou. (Novotný, I., Hruška, M., 2003)) 

 

Sítnice 

Vlastním světločivým systémem oka je sítnice, nejvnitřnější vrstva 

oční koule. Pokrývá zadní dvě třetiny její vnitřní plochy s výjimkou místa, kde 

vychází z oční koule zrakový nerv. Toto místo se nazývá slepá skvrna. 

V sítnici existují dva typy světločivých buněk – tyčinky a čípky. 

Tyčinky jsou vysoce citlivé na světlo, ale jsou v podstatě barvoslepé a jsou 

umístěny při okrajích sítnice. Čípky se nacházejí ve větším množství 

v centrální části sítnice a jsou citlivé k barvám. Vyskytují se ve třech typech 

a každý z nich vysílá nejsilnější signál, když na něj dopadne příslušná ze tří 

základních barev: červená, zelená, nebo modrofialová. Tak je barva změněna 

do nervového impulsu procházejícího optickým nervem. Celý proces je 

analogický tomu, který probíhá v barevném televizoru. Při poruchách funkce 

čípku se objevují různě závažné poruchy barvocitu, laicky označované jako 

„barvoslepost“. Shluky fotoreceptorových buněk jsou nejhustší ve středu 

sítnice ve žluté skvrně a zde probíhá nejintenzivněji zrakový proces. 

Zaostřování se děje automaticky pomocí akomodace – přizpůsobením optické 

mohutnosti čočky ležící bezprostředně za zornicí. U mladých lidí je čočka tak 

pružná, že při uvolnění dosahuje téměř kulovitého tvaru. (Honzák R., 2006) 

 

Přídatné orgány oka 

Oční víčka, spojivka, slzné ústrojí okohybné svaly. Víčka chrání oko 

zpředu. Jejich vnitřní stranu pokrývá spojivka, která ohybem přechází na oční 

kouli a kryje zpředu bělimu až po okraj rohovky. Štěrbinovitý prostor, který 

vzniká mezi spojivkou víček a spojivkou oční koule, se nazývá spojivkový vak. 

Pohyby oční koule zajišťuje 6 příčně pruhovaných očních svalů. 

Poruchou některého s nich vzniká šilhání (strabismus). (Jelínek, J., 2003) 
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 V závěru této kapitoly můžeme konstatovat, že oko se skládá z dvou 

hlavních částí: z optického zobrazovacího systému skládající se z rohovky, 

duhovky a čočky a z komplexu neurologických prvků sítnice, které přeměňují 

dopadající obrazy v elektrické signály. Ty pak postupují optickým nervem 

a dalšími nervovými vlákny do zadních oblastí mozku. (Honzák, R., 2006) 

 

Obrázek č. 2 

Oko 

 

Zdroj: http://www.stavaocniambulance.cz/ocni-onemocneni 
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1.1.2 Fyziologie zrakového ústrojí 

Lidské oko je orgánem nejdůležitějšího smyslu – zraku. Zrak je pro 

člověka patrně nejdůležitějším smyslem. Získáváme jím až 90% informací. 

Pod pojmem zrak rozumíme vnímání světla, barev, tvarů, kontrastu, hloubky, 

rozlišovací schopnost a adaptaci. (Orel, M., Facová, V., 2010) 

 

Světlo proniká optickými prostředími oka (rohovka, komorová voda, 

čočka, sklivec) na sítnici, kde vzniká obrázek pozorovaných předmětů. Člověk 

se nerodí s dokonalým viděním. Světlo však vnímá již od narození. Schopnost 

oka rozeznávat barvy, tj. světla různé vlnové délky, nazýváme barvocit. 

Směrem do periferie sítnice se schopnost rozlišovat barvy zmenšuje a to 

postupně pro barvu zelenou, červenou a modrou. (Autrata, R., Černá, J., 2006) 

 

Adaptace je schopnost oka přizpůsobit se různé intenzitě světla, 

způsobilost pozorovat předměty intenzivněji i málo osvětlené. Rozeznáváme 

adaptaci na světlo a na tmu. Adaptace na tmu trvá velmi dlouho, zato 

adaptace na světlo naopak velmi rychle. (Autrata, R., Černá, J., 2006), 

(Hornová, J., 2011) 

 

Akomodace je schopnost oka vidět předměty ostře na různou 

vzdálenost. Rozmezí, ve kterém vidí oko jednotlivé body ostře, se nazývá 

akomodační oblast. Akomodační oblast je vymezena dalekým a blízkým 

bodem. Dalekým bodem nazýváme nejvzdálenější bod, kterým ještě jasně 

vidíme, blízkým bodem ten, který vidíme ostře při maximálním 

akomodačním úsilí. Na čočku se připojují vlákna závěsného aparátu. Pokud se 

tah závěsného aparátu zmenší a čočka se svou pružností vyklene, čočka se 

tak přizpůsobí na vidění do blízka. Pokud je závěsný aparát napjat a čočka je 

oploštělá, je přizpůsobena na vidění do dálky. (Autrata, R., Černá, J., 2006), 

(Skorková, Š., Synek, S., 2004) 
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Oko bychom mohli přirovnat k miniaturnímu fotografickému přístroji, 

v němž má sítnice funkci filmu, rohovka a čočka nahrazují objektiv a duhovka 

se zornicí fungují jako clona. Předměty vytvářejí na sítnici obrazy, jejichž 

kvalita závisí na dokonalosti lomivého prostředí a vnímavosti receptorů.  

Světelné paprsky pronikají zvnějšku do oka přes rohovku a zorničku 

na čočku, která je zaměřuje na sítnici. Zde vzniká převrácený obraz, který 

mozek převede do původní polohy. (Brožek, B., 1998), (Orlová, K., 2005) 

 

Obrázek č. 3  

Funkce oka 

 

Zdroj: http://vesmir.stoplusjednicka.cz/jak-funguji-jak-se-lisi-vesmirne-

dalekohledy 
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1.1.3 Onemocnění zrakového ústrojí 

Oční vady vznikají různými způsoby. Nejčastějším problémem je 

nesoulad mezi ohniskovou délkou čočky (vzdálenost čočky od ohniska) 

a mezi předozadním průměrem oční koule. Zdravá rohovka je stejnoměrně 

zakřivena do všech stran. Jestliže je v některé ose (nejčastěji rovníkové) 

zakřivení odlišné, výsledkem je astigmatismus. Jeho důsledkem je, že oko 

není schopné současně zaostřit všechny roviny. Oční vady se dají dobře 

korigovat brýlemi. (Honzák R., 2006) 

 

K očním chorobám v širším slova smyslu řadíme nejen choroby 

vlastního bulbu, ale i choroby očnice, přídatných orgánů (očních víček, 

spojivky, slzného ústrojí a okohybného aparátu, a dále choroby zrakového 

nervu a zrakové dráhy). Příčiny některých očních chorob mohou být vlivy 

mechanické, fyzikální, chemické, mikrobiální a procesy degenerační. Příčiny 

některých očních chorob nejsou doposud známé. Podle doby vzniku dělíme 

oční choroby na vrozené a získané. U některých z nich se uplatňuje dědičnost. 

Může se jednat o dědičnost dominantní, recesivní, někdy je dědičnost vázána 

na pohlaví. (Novotný, I., Hruška, M., 2003) 

 

Častým onemocněním očí je zánět spojivek. Bývá způsoben infekcí, 

drážděním cizím tělesem a dlouhodobou namáhavou prací zraku při špatném 

osvětlení, vlivem ultrafialového záření, znečištěného ovzduší. Může být 

projevem alergie, nejčastěji senné rýmy. Zánět se projevuje zarudnutím 

spojivek, pálením, řezáním i hlenovou až hnisavou sekrecí. (Novotný, I., 

Hruška, M., 2003) 

 

Onemocnění čočky, kdy se snižuje její průhlednost, se nazývá šedý 

zákal (katrakta). Takovou čočku lze odstranit mikrochirurgickou operací, kdy 

je zároveň při operaci implantována do oka umělá nitrooční čočka. Zelený 

zákal (glaukom) je onemocnění oka způsobené zvýšeným nitroočním tlakem. 
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Tento stav, jestliže není léčen, může vést až ke slepotě. (Novotný, I., Hruška, 

M., 2003) 

 

1.1.4 Nevidomost 

Slepota je úplná ztráta zraku. Za fyziologického stavu získáváme 

prostřednictvím zraku okolo 90% všech informací, nevidomí dokáží využít 

zbývající informační kapacity (sluch, čich a hmat) natolik, že mají značně 

přesnou představu o světě. (Honzák R., 2006) 

 

Dle Kuchynky uváděla společnost WHO, že žije na světě 37 milionů 

nevidomých a 124 milionů slabozrakých osob. Tyto počty nezahrnují ty, 

jejichž zrakové postižení je způsobeno refrakčními vadami, z čehož vyplývá, 

že skutečné počty zrakově postižených osob jsou podstatně vyšší. Uvedené 

počty se vztahují k roku 2002. (Kuchynka, P., 2007) 

 

V České republice žije téměř 100 000 zrakově postižených osob. Do 

tohoto počtu nejsou zahrnuti ti, kterým stačí zrakovou vadu kompenzovat 

například brýlemi. Z celkového počtu zrakově postižených osob je zhruba 

12 000 nevidomých. (braillnet.cz) 

 

1.1.4.1 Příčiny nevidomosti 

S vývojem civilizace se přehled příčin slepoty postupně mění. Přibývá 

úrazů a nádorů, ubývá infekčních původců. Příkladem může být slepota při 

novorozenecké kapavce. Zánět povrchových vrstev oka novorozence 

způsobený kapavkou, byl ještě před více než sto padesáti lety velmi častou 

příčinou slepoty. (Brožek, B., 1998) 

 

Asi šest až devět milionů lidí na světě trpí trachomem. Původcem 

trachomu je Chlamidia trachomatis. Opět infekční onemocnění povrchových 

vrstev oka. Jinou takovou chorobou je lepra. Původcem lepry je bakterie 
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podobná tuberkulóznímu bacilu. Tato nemoc postihuje téměř šestnáct 

milionů lidí, z nichž asi devadesát procent má postižení očí hrozící slepotou. 

(Brožek, B., 1998) 

 

Nedostatek vitaminu A je dalším členem nejčastějších příčin slepoty ve 

světě. Nedostatek způsobuje poruchu životnosti kůže, očních spojivek 

a rohovky. Zpočátku suché lesklé skvrny na povrchu oka mohou být 

doprovázeny tvorbou vředů na rohovce s následným zánětem nitra oka. 

(Brožek, B., 1998) 

 

V našich krajích a zeměpisných šířkách je rozložení příčin slepoty 

poněkud jiné. Nejčastějším důvodem snížení vidění až ztráty zraku bývá šedý 

zákal. Naštěstí je toto omezení ve většině případů přechodné. Méně příznivé 

je postižení zraku při zeleném zákalu. (Brožek, B., 1998) 

 

Svůj význam má i doba vzniku vady, jiná je situace u dětí s vrozenou 

vadou, jiné důsledky přináší vada získaná v průběhu života, vada vzniklá 

náhle či vyvíjející se postupně. (Michálek, M., 2010) 

 

Vady zraku získané v průběhu života mohou vzniknout náhle např. 

úrazem, po operačním zákroku a atd. nebo postupně buď jako komplikace při 

některých jiných chorobách např. diabetes mellitus, případně v důsledku 

postupující oční choroby. Náhlá ztráta zraku je velmi náročnou psychickou 

zátěží pro nemocného i jeho blízké okolí. (Michálek, M., 2010) 

 

Diabetická retinopatie 

Cukrovka je onemocnění celého těla. Je to porucha metabolismu, 

projevující se zvýšením hladiny glukózy v krvi. Dochází k dlouhodobým 

cévním komplikacím, výrazným projevem je porucha průtoku krve drobnými 

cévami. Protože drobné cévy obsahují všechny orgány, jsou prakticky 

všechny orgány v těle postiženy. Nejvíce se porucha funkce projeví u těch, 

které jsou citlivé na dodávku kyslíku: u mozku, očí, ledvin. V očích je 
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postižena nejdůležitější část oka – sítnice – diabetická retinopatie. Výskyt 

slepých či poloslepých při této chorobě je stále vyšší. (Brožek, B., 1998) 

 

Obrázek č. 4 

Zorné pole při diabetické retinopatii 

 

Zdroj: Michálek, M., Vondráčková, J., 2013 

 

Úrazy 

Další významnou příčinou slepoty jsou úrazy. Častější bývají 

samozřejmě u mužské populace, dospělých i dětí. Osud poraněného oka je 

dán již okamžikem úrazu, rozsahem poranění a jeho hloubku. (Brožek, B., 

1998) 

 

Postižení novorozenců 

Mezi časté příčiny snížení zraku a slepoty patří postižení sítnice 

nedonošených dětí, zejména u novorozenců s porodní hmotností menší než 

2200 gramů. Cév sítnice těchto dětí jsou nezralé a citlivé na nedostatek 

kyslíku. Nejsou-li plíce nedonošeného dítěte schopny dodat dostatek kyslíku 

do krve, nezralá sítnice se tomuto stavu brání novotvorbou krevních cév i 

tam, kde nemají být. Přebytek kyslíku však může způsobit i opačnou reakci – 

uzávěr cév. (Brožek, B., 1998) 
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Rozdělení zrakových vad dle stupně vidění 

Zde vycházíme z úrovně zrakové ostrosti: 

Lehce slabozrací 

Těžce slabozrací 

Prakticky nevidomí 

Nevidomí 

Zachovaný světlocit s projekcí (rozeznávají směr zdroje světla) 

Zachovaný světlocit bez správné projekce (rozeznají pouze světlo 

a tmu, nikoli zdroj světla) 

Úplná slepota bez světlocitu (Kimplová, T., 2010) 

 

1.1.4.2 Slabozrakost 

Podle stupně postižení můžeme slabozrakost rozdělit na lehkou 

a těžkou. Představuje snížení zrakové ostrosti obou očí. (Autrata, R., Černá, J., 

2006) 

 

Obrázek č. 5 

Zorné pole při slabozrakosti 

 

Zdroj: Michálek, M., Vondráčková, J., 2013 
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1.1.4.3 Zbytky zraku 

Tímto termínem označujeme člověka s viděním v rozsahu těžké 

slabozrakosti až praktické slepoty. Osoby s tímto postižením se nacházejí na 

hranicích mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Příčiny mohou být 

vrozené i získané. (Autrata, R., Černá, J., 2006) 

 

1.1.4.4 Úplná ztráta zraku 

Podle doby vzniku je možno rozdělit i úplnou ztrátu zraku na 

vrozenou a získanou. Nejčastějšími příčinami slepoty vrozené jsou následky 

dědičnosti, porušení plodu v době prenatální, infekční choroby matky v době 

gravidity a jiné. Získaná slepota bývá způsobena např. chorobami zrakového 

analyzátoru, poruchami v oblasti CNS, komplikacemi při infekčních 

nemocech, otravami, meningitidou, tuberkulózou, diabetem, úrazy oka, 

poleptáním či popálením oka, předávkováním kyslíku a podobně. (Autrata, R., 

Černá, J., 2006) 

 

1.1.4.5 Pacient se zrakovým postižením 

Toto označení se týká osob, které i po optimální korekci 

(medikamentózní, chirurgické, brýlové) mají v běžném životě problémy se 

získáváním a zpracováváním informací zrakovou cestou (čtením písemných 

záznamů, zrakovou orientací v prostoru apod.). Zrakové postižení je velmi 

často způsobeno vrozenými zrakovými vadami. Později bývají častou 

příčinou zákaly (šedý – katarakta, zelený – glaukom), nádory, následky úrazů 

nebo intoxikací, ale třeba také patologické změny sítnice vyvolané například 

cukrovkou nebo cévním onemocněním. (Autrata, R., Černá, J., 2006) 
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Obrázek č. 6 

Zorné pole postižené kataraktou 

 

Zdroj: Michálek, M., Vondráčková, J., 2013 
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1.1.5 Dentální hygiena 

Hlavním pracovním úkolem dentální hygienistky je především 

motivovat pacienta k pravidelné a systematické péči o ústní hygienu. 

Instruktáž o správné technice čištění chrupu musí zahrnovat všechny 

nejdůležitější zásady péče o orální zdraví podle současných vědeckých 

poznatků a trendů. Technicky nejnáročnější praktickou činností dentální 

hygienistky je odstraňování supragingiválního zubního kamene 

a subgingivální kyretáž a vyhlazování kořene zubu. (Kilian, J., 1999) 

 

Zdravý a funkčně zdatný chrup i ostatní tkáně dutiny ústní se 

podílejí na celkovém zdraví a patří také k faktorům významně zvyšujícím 

kvalitu lidského života. Dentální hygienistka je v úsilí o dosažení tohoto cíle 

mimořádně prospěšným pomocníkem zubního lékaře. Její místo v moderním 

stomatologickém týmu je nenahraditelné. (Kilian, J., 1999) 

 

Osobnost dentální hygienistky se musí vyznačovat psychickou 

a sociální zralostí, manuální zručností, schopností empatie a asertivního 

chování, schopností respektovat práva pacientů a jednat podle etických 

norem a dále schopností operativně využívat nové poznatky z preventivní 

stomatologie a aplikovat je přímo v praxi. (Kilian, J., 1999) 

 

Jak stomatolog, tak i dentální hygienistka se může setkat ve své 

praxi s pacientem se zrakovým postižením. (Kilian, J., 1999) 

 

V ordinacích a čekárnách zubních lékařů i dentálních hygienistek je 

mnoho letáků a prospektů s informacemi o novinkách z řad pomůcek na 

našem trhu a o správných metodách čištění zubů, ale pro jedince se 

zrakovým postižením jsou informace v této formě bezvýznamné. Zde velice 

záleží na ošetřujícím zubním lékaři či dentální hygienistce, aby pacienta se 

zrakovým postižením srozumitelně a dostatečně poučili a vše znázornili. 
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V předchozí kapitole bylo zmíněno, že u pacientů, kteří mají 

poškozený jeden smyslový orgán, je vyvinuté vnímání ostatními smysly. 

Někteří lidé se zrakovým postižením i při částečně zachovaném zraku dávají 

přednost slovnímu popisu. Všechny postupy při ošetření by měly být 

dopředu vysvětlené. Je vhodné dovolit pacientovi, aby si osahal některé 

používané předměty. Při instruktáži by měl pacient cítit, jak jsou 

nasměrovaná vlákna zubního kartáčku, ale i jiných pomůcek. Všechny pohyby 

mají být provázeny rukou pacienta.  

 

Lidé se zrakovým postižením, kteří nemají další přidružené 

postižení, obvykle nemívají problém s používáním běžného zubního 

kartáčku. Pod důsledným vedením specialisty zvládnou správnou metodu 

čištění zubů a správné používání ostatních pomůcek orální hygieny. 

 

1.1.5.1 Dentální pomůcky 

Pomůcky pro dentální hygienu u nevidomého pacienta se nijak neliší 

od pomůcek pro běžného pacienta. Jediné co se liší, je samotná instruktáž 

jednotlivého pacienta. U nevidomého pacienta musíme více využít ostatních 

smyslů, zejména hmatu. Do dentální ordinace je možné si opatřit pomůcky 

jako například zub s kořeny, zubním kamenem, zubním kazem a atd. Práci lze 

zadat zubním technikům, nebo firmám, které se zabývají prodejem 

dentálních modelů. Pro nevidomého pacienta je stěžejní pro poznávání 

předmětů si objekt důkladně osahat. Motivaci a instruktáž je vhodné 

doprovázet přesným a detailním popisem.  
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Obrázek č. 7 

Sádrový model zubu  

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Obrázek č. 8 

Plastový model zubu průřez 

 

 

Zdroj: Archiv autorky 
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Nyní se zaměříme na jednotlivé pomůcky a jejich použití přizpůsobené 

pro nevidomého. 

 

Zubní kartáček 

Zubní kartáček patří mezi nejdůležitější pomůcky orální hygieny. 

Podle současných trendů by měl být měkký s malou pracovní hlavou 

a s rovně zastřiženými vlákny se zaoblenými konci.  

 

Obrázek č. 9 

Zubní kartáček 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Doporučená technika čištění zubů zubním kartáčkem 

Kartáček přiložte k zubům těsně u dásně, skloňte k úhlu přibližně 

45stupňů. Čištění provádějte vibračními nebo velmi malými krouživými 

pohyby v rozsahu jednoho zubu zhruba 5-10x a postupujte dále. Poté je 

zapotřebí vyčistit veškeré dostupné plošky zubů.  

Dokonalost čištění si můžete zkontrolovat pohybem jazyka. Jazykem 

přejeďte zuby. Povrch zubů by měl být dokonale hladký. Pro názornost 

vyčistěte nejprve část zubů, zbytek nechte nevyčištěn a povrchy porovnejte. 
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Sólo kartáček 

Tento kartáček obsahuje jeden svazek vláken. Používá se k čištění 

gingiválního  sulku a je také vhodný k dočišťování špatně dostupných míst 

jako jsou například zadní plošky zubů. 

 

Obrázek č. 10 

Sólo kartáček 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Doporučená technika čištění zubů sólo kartáčkem 

Čistíme každý zub zvlášť krouživými pohyby těsně u dásně. Čistěte 

bez pasty.  

 

Mezizubní kartáček 

Mezizubní prostor nepodléhá mechanismu samočištění. Efektivní 

čištění je možné mezizubním kartáčkem. Správnou velikost mezizubního 

kartáčku určí dentální hygienistka nebo zubní lékař speciální kalibrovanou 

sondou. Pacientům se vždy snažme co nejvíce přiblížit pomůcky, o kterých 

nikdy předtím nic neslyšel. Mezizubní kartáček můžeme pacientovi přiblížit 

například takto. 

Mezizubní kartáček vypadá jako kartáč na mytí kojeneckých lahví 

a měl by plnit stejnou funkci. V hrdle se zúží a uvnitř lahve opět rozevře svá 

vlákna. Hrdlo lahve si představte jako mezizubní prostor. 
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Příliš malý kartáček nečistí a příliš velký se nemusí vejít, nebo 

v mezizubním prostoru drhne. Snadno se můžete poranit.  

 

Obrázek č. 11 

Mezizubní kartáček 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Doporučená technika čištění mezizubí mezizubním kartáčkem 

Tímto kartáčkem čistěte jednou denně. Mezizubní kartáček zaveďte 

opatrně do prostoru mezi zuby, abyste si neporanili dáseň a pohybujte s ním 

rovně vpřed a vzad. Tento pohyb stačí provést jednou. 

Flosspic 

Ideální pro čištění mezizubních prostorů u řezáků a místa, kde se zuby 

navzájem dotýkají (bod kontaktu). 

 

Obrázek č. 12 

Flosspic 

 

Zdroj: Archiv autorky 
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Doporučená technika pro čištění mezizubí flosspicem 

Uchopte plastovou část nitě a opatrným pilovitým pohybem zaveďte 

do mezizubí. Nit přitlačte ke straně zubu a stírejte. 

 

Zubní pasta 

Zubní pasty jsou nejrozšířenějším doplňkem ústní hygieny. Existuje 

mnoho variant s různým typem účinku. Zubní pasty zvyšují odolnost zubní 

skloviny proti vzniku zubnímu kazu a mají baktericidní účinek. 

Zubní pastu můžeme doporučit zejména s odklápěcím víčkem, 

abychom předešli jeho ztrátám. Dobré je také pacientovi přiblížit jaké 

množství zubní pasty nanášíme na zubní kartáček. Doporučované množství 

o velikosti hrášku můžeme nejlépe přiblížit opět využitím ostatních smyslů 

a to hmatu. Pacient si může nanést množství pasty přímo na jazyk, kde 

pocitově lépe pozná velikost a následně kartáčkem sejme pastu a pokračuje 

v ústní hygieně. 

 

Obrázek č. 13 

Zubní pasta s odklápěcím víčkem 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Ústní voda 

 Na trhu jsou k dostání ústní vody s různými účinky. Pro správné 

množství ústní vody, můžeme nevidomým pacientům doporučit ústní vodu 

s dávkovačem. 
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Obrázek č. 14 

Ústní voda s dávkovačem 

 

Zdroj: Archiv autorky 
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1.2  Komunikace 

Komunikace je definována jako sdělování informace prostřednictvím 

signálů a prostředků: ústně, písemně, mimikou, gesty a dalším neverbálním 

chováním. Probíhá mezi dvěma a více lidmi, dále pak pomocí tisku, rozhlasu 

a jiných médií. (Janáčková, Weis 2008) 

 

Verbální komunikace 

Verbální komunikace je sdělování informace pomocí slov. Mluvení lze 

definovat jako vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí konkrétním jazykem. 

Řeč je schopnost určitého společenství dorozumívat se určitým jazykem. Je 

jednou z nejdůležitějších forem sociální komunikace. (Janáčková, Weis 2008) 

 

Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace představuje druh sdělení, při kterém si 

předáváme informace beze slov. Při neverbální komunikaci sdělujeme 

výrazem obličeje, oddálením nebo přiblížením, dotykem postojem, gesty, 

pohledy, tónem řeči, úpravou našeho zevnějšku. Neverbální chování můžeme 

rozdělit na vlastní verbální chování, které představuje mimika, gesta, 

pantomimika, a na paraverbální projevy, kam zahrnujeme způsob, jak je 

verbální informace řečena. Patří sem intonace řeči, rychlost a hlasitost řeči, 

pauzy v řeči a tón hlasu. Mezi převážně neverbální komunikační dovednosti 

patří i pozorování, naslouchání, empatie, projev zájmu a respekt. (Janáčková, 

Weis 2008) 

 

Komunikace se považuje za jednu z nejdůležitějších dovedností při 

práci s pacientem. Díky komunikaci jsme schopni navázat vzájemnou důvěru, 

směřující ke zvyšování výkonů pacienta. Do ordinace dentální hygienistky se 

mohou dostavit k vyšetření a ošetření také pacienti, jejichž schopnosti 

komunikovat a spolupracovat jsou do určité míry omezeny. Pacienti vyžadují 

specifické zacházení. Případná neznalost dentální hygienistky, jak s nimi 
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jednat, může mít nepříznivé důsledky: navozuje oboustrannou frustraci, 

ošetření se komplikuje nebo je vůbec není možné dokončit. (Killian, J., 1999) 

 

1.2.1 Komunikace s nevidomým pacientem 

Pokud se k nám nevidomý pacient objednává telefonicky, buďme 

trpělivý a sdělme mu veškeré informace do telefonu pomalu a jasně. 

Nevidomý pacient by měl být objednán na určitou hodinu, kterou je dobré co 

nejpřesněji dodržet, aby se předešlo jeho nervozitě v neznámém prostředí. 

(Michálek, M., 2010), (Janáčková, Weis 2008) 

 

Pohovořte o možnosti vstupu do ordinace DH s vodícím psem či jiným 

doprovodem. Nevidomý člověk s vodícím psem má přístup do 

zdravotnických zařízení. Na vodícího psa není vhodné mlaskat, hvízdat, hladit 

ho, krmit ho nebo na něj mluvit bez vědomí majitele. Jednání s nevidomým 

neprobíhá přes jeho průvodce. Ten nevidomého pouze doprovází. (Michálek, 

M., 2010), (Janáčková, Weis 2008) 

 

Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první. Pozdrav s vlastním 

představením je důležité spojit s oslovením typu: „Dobrý den, pane Nováku, 

jsem pan Novotný“, aby nevidomý věděl, že pozdrav patří jemu. Při setkání 

stačí nevidomému oznámit „podávám Vám ruku“ a při odchodu z místnosti je 

vhodné nevidomého upozornit na to, že dotyčná osoba opouští místnost. 

(Janáčková, Weis 2008) 

 

Je dobré se s nevidomým o nejrůznějších věcech vždy předem 

domluvit a přiměřeně popisovat situace a procesy. V komunikaci 

s nevidomým je potřeba využívat jednoznačné a určité formulace a vyhýbat 

se neurčitým pojmům. V případě, že se děje něco neočekávaného, co 

nevidomý nepozná, je vhodné ho na to upozornit.  

Popisujte nevidomému, co děláte, zejména před provedením ošetření 

či zákroku s přímým tělesným kontaktem. Nestačí popsat připravovaný úkon, 
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ale je zapotřebí říct, kdy bude zahájen a ověřit si, jestli je pacient na úkon 

připraven („Nyní to zastudí…Teď to píchne“.) Pokud nevidomému něco 

podáváte, řekněte mu to. Je třeba popisovat vše detailně a přesně. Při 

komunikaci s osobou s těžkým zrakovým postižením bychom také měli snížit 

na minimum hluk v okolním prostředí.  

Během rozhovoru se doporučuje stát nebo sedět čelem k dotyčnému, 

přestože nás nevidí. Tito lidé mají zpravidla poměrně dobře vycvičený sluch 

a poznají, když se při rozhovoru otáčíme jinam, někdy dokonce velmi přesně 

vyčtou z hlasu i další neverbální prvky jako úsměv, nervozitu, nezájem, 

nesoustředěnost. (NOVÁKOVÁ, I., 2011) 

 

Mluvte s nevidomým přirozeně a otevřeně jako s jiným pacientem. 

Nadměrná kontrola řeči může vyvolat nejistotu jak u pacienta, tak u vás 

a komplikovat komunikaci. S nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, 

kouknout se, mrknout, prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí 

k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se. (Michálek, M., 2010), 

(Janáčková, Weis 2008) 

 

Pokud chceme nevidomému pacientovi něco doporučit, například 

kartáček, pastu či nějaký postup. Můžeme pacientovi informaci napsat 

a odeslat emailem či umožnit nevidomému záznam. Většinou hlasový do 

diktafonu. (Michálek, M., 2010) 

 

K nejčastějším problémovým situacím pro nevidomé pacienty patří: 

� Pojmenování vyšetření bez dostatečného upřesnění. 

� Nedostatečný popis výkonu či zákroku, která bude následovat. 

� Nedostatečný popis prostředí, ve kterém bezprostředně úkon 

probíhá. 

� Neověření otázkou, zda je pacient připraven na zahájení úkonu. 

� Opomenutí informace, že úkon je ukončen. 

� Používání paniku vzbuzujících výrazů bez upřesnění, proč byly 

vysloveny. (NOVÁKOVÁ, I., 2011) 
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� Neověření otázkou, zdali pacient veškerým předaným 

informacím porozuměl. 

Zásady správného chování k pacientovi se zrakovým postižením 

Zdravotnický pracovník jde před nevidomým o krok vpředu. Nabídne 

nevidomému doprovod, ale netlačí ho před sebou. Nabídněte svou pokrčenou 

paži nevidomému, aby se mohl přidržet vašeho lokte nebo zavěsit do rámě. 

Před vstupem na schodiště upozorníme nevidomého na směr schodiště 

„Pozor, schody nahoru“. Dále mu řekne o prvním a posledním schodu. 

 

Dveře do čekárny či do ordinace by měli být vždy zavřené či otevřené. 

Odstraňme nebezpečné překážky a bariéry, které mohou pro nevidomého 

nebo slabozrakého jedince velmi ohrožující (například vytažené šuplíky, 

pootevřená dvířka zejména prosklených skříněk, vyčnívající předměty), nebo 

na ně alespoň včas upozornit. Usnadníte tím vstup pro nevidomého. 

(Michálek, M., 2006) 

 

Posazení nevidomého na zubařské křeslo provedeme nejlépe tak, že 

položíme svoji ruku na opěradlo křesla. Nevidomý sjede vlastní rukou po 

ruce zdravotníka na opěradlo, kde se již sám zorientuje a posadí. (Michálek, 

M., 2006) 

 

Věci nevidomého by měli zůstat na svém místě, nemanipulujte s nimi 

bez jeho vědomí. (Janáčková, Weis 2008) 
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2. Praktická část 

2.1 Cíle 

Zjištění postojů nevidomých pacientů k orálnímu zdraví a jejich 

praktické dovednosti v souvislosti s hendikepem. Dle potřeby zvýšit 

teoretickou znalost či praktickou dovednost nevidomých v oblasti dentální 

hygieny.  

 

 Stanovit přístup zdravotnického personálu k nevidomému pacientovi 

a případně zvýšit informovanost personálu jak jednat s nevidomým 

pacientem. 

 

2.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1:  

„Domnívám se, že 70% nevidomých pacientů bude mít pro svůj hendikep 

zhoršenou praktickou dovednost v oblasti dentální hygieny.“ 

 

Hypotéza č. 2:  

„Domnívám se, že zhoršená ústní hygiena je v důsledku nedostatečné 

komunikace zdravotnického personálu s nevidomým.“  

 

Hypotéza č. 3:  

„Domnívám se, že pacientky ženy jsou důslednější v orální hygieně než pacienti 

muži.“ 

2.3 Materiály a metodika 

Metodika organizačního zajištění dotazníkového šetření 

Pro výzkum jsem použila zkušenosti z přednášek pro zrakově 

postižené, které jsem uspořádala v organizacích Tyfloservis s.r.o. v Jihlavě 

a Liberci. Zúčastnila jsem se víkendového pobytu určeného pro dětské 

nevidomé pacienty a jejich rodiče v Letohradě. Mohla jsem si zde vyzkoušet 

různé aktivity od sportu po domácí práce z pohledu průvodce i samotného 
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nevidomého. V poslední řadě jsem se aktivně zúčastnila přednášky pro 

nevidomé zaměstnance Neviditelné výstavy v Praze.  

Na základě stanovených cílů jsem sestavila dotazník, který obsahuje 

celkem 13 otázek, z toho jsou 3 otázky otevřené, zbytek tvoří otázky 

uzavřené, kde byl umožněn výběr pouze jedné odpovědi. Dotazník je uveden 

v příloze č. 1. Sběr podkladů proběhl zejména formou rozhovorů. Rozeslala 

jsem žádost o spolupráci sdružením a organizacím se zaměřením na péči 

o zrakově postižené v okolí města Prahy a Liberce. Společnosti moji žádost 

interpretovali na emailových konferencích, které jsou nevidomým klientům 

snadno dostupné a obratem mohli se mnou komunikovat. Pro doplnění 

informací jsem ošetřila z 15 dobrovolníků, kteří odpověděli na moji žádost 

o spolupráci, celkem 8 pacientů, z toho 4 ženy a 4 muži. 

 

Soubor respondentů 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce byli zařazeni 

nevidomý pacienti různých věkových kategorií z oblasti Liberce a Prahy. 

Respondenti byli osloveni jak pro dotazníkové šetření, tak také pro možnost 

vytvoření kazuistik. 

 

Vlastní realizace dotazníkového šetření 

Vyplňování dotazníků probíhalo ve většině případů za přítomnosti 

pomocníka. Dotazníky byly rozdány při návštěvě na ošetření v ordinacích 

výukového centra 3. LF UK, nebo byl rozeslán na emailové konference či 

přímo do emailových schránek nevidomých. Celková návratnost 

dotazníkového šetření byla 125 dotazníků. 

 

Zpracování výsledků 

Pro zpracování výsledků dotazníkového šetření jsem použila 

počítačový program Microsoft Excel. Výsledky Kazuistik byly zpracovány na 

základě sesbíraných údajů během vyšetření a ošetření. 
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3. Výsledky 

3.1 Dotazníkové šetření 

 

Graf č. 1 

Jakého jste pohlaví? 
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Z celkového počtu dotazovaných se zúčastnilo dotazníkového šetření 

62,50% žen a 37,50% mužů. 

 

Graf č. 2 

Kolik je Vám let? 
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo pouze 4,16% osob ve věku 14-18 

let. Zbylá procenta dotazovaných jsou téměř vyrovnaná. Osob ve věku 19-30 

let i 31-45 let se zúčastnilo 20,83% a osob ve věku 46-60 let a 61-75 let se 

zúčastnilo 25%. 
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Graf č. 3 

Jaká je míra Vašeho zrakového postižení? 
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Nejvyšší procento dotazovaných tedy 52,30%, tvořili pacienti 

nevidomý se ztrátou zraku od narození. Druhý nejvyšší počet 33,50% tvořili 

pacienti slabozrací a nejnižší počet 14,20% pacienti nevidomý se ztrátou 

zraku později.  

 

Graf č. 4 

Navštěvujete zubního lékaře? 
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Zubního lékaře navštěvuje pravidelně 2x ročně 37,50% respondentů. 

Jednou ročně navštěvuje zubního lékaře 20,80% pacientů. Celkem 12,50% 

uvedlo, že zubního lékaře navštěvují pouze při potížích. Poměrně vysoké 

procento 29,20% dotazovaných uvedlo, že již dlouho zubního lékaře 

nenavštívily.  
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Graf č. 5 

Pokud nenavštěvujete zubního lékaře (ZL), uveďte z jakého důvodu. 
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Pacienti, kteří v předchozí otázce odpověděli, že zubního lékaře 

nenavštěvují, byli podrobeni následující otázce. U zubního lékaře není 

registrováno 28,60% pacientů. Stejné procento odpovědělo, že je pro ně 

zubní lékař špatně dostupný. Pro 28,60% dotazovaných byly hlavním 

důvodem jiné aspekty. Nejnižší hodnota 14,30% nenavštěvuje zubního 

lékaře, protože nemají žádné obtíže a nepovažují návštěvu ZL za nutnou. 

 

Graf č. 6 

Navštěvujete dentální hygienistku? 
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Dentální hygienistku dle dotazníkového šetření navštěvuje pouhých 

4,20% pacientů 2x ročně. Jendou ročně navštěvuje dentální hygienistku 

12,50% respondentů. Celkem 83,30% dotazovaných uvedlo, že nemají 

s návštěvou dentální hygienistky žádnou zkušenost. 
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Graf č. 7 

Pokud nenavštěvujete dentální hygienistu (DH), uveďte z jakého důvodu. 
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Ze vzorku 83,30%, kteří odpověděli, že dentální hygienistku 

nenavštěvují, odpovědělo celých 65%, že o dentální hygienistce nikdy 

neslyšeli. Pozitivní zjištění bylo, že nikdo z dotazovaných nepovažuje dentální 

hygienu za nedůležitou. Pro 5% pacientů je dentální hygienistka špatně 

dostupná a 30% uvedlo jiné důvody.  

 

Graf č. 8 

Byly jste spokojeni s komunikací zubního lékaře nebo dentální hygienistky? 
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Spokojeno s komunikací zubního lékaře či dentální hygienistky je 

78,30% dotazovaných. Téměř čtvrtina 21,70% bylo nespokojeno 

s komunikací. 
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Graf č. 9 

V čem považujete možnost zlepšení v komunikaci v zubních ordinacích? 

 

Zlepšení teoretických znalostí považuje za důležité 25% 

dotazovaných. Zlepšení praktických dovedností by uvítalo 12,50% a 20,80% 

by ocenilo dostupnost názornějších pomůcek. Jiné možnosti uvedlo 41,60% 

pacientů.  

 

Graf č. 10 

Považujete ústní zdraví za důležité? 
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Uspokojivé zjištění bylo, že 83,30% považuje ústní zdraví za důležité, 

nikdo z dotazovaných netvrdí opak. Nerozhodných pacientů bylo 16,70%.  
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Graf č. 11 

Jste spokojen/a se svým ústním zdravím? 
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Na otázku, zdali jsou dobrovolníci spokojeni se svým orálním zdravím, 

odpovědělo 25%, že ano. Spokojeni, avšak s lepší vidinou svého orálního 

zdraví bylo 41,70%. Nespokojeno bylo 20,80% respondentů, ale chtěli by do 

budoucna své aktuální ústní zdraví zlepšit. Mezi dotazovanými dobrovolníky 

bylo i 4,20%, kteří se svým orálním zdravím nebyli spokojeni a 8,30% si 

nebyli jisti, zdali jsou spokojeni se stavem dutiny ústní. 

 

Tabulka č. 1 

Jaké zákroky jste absolvoval? 

Zákrok Počet pacientů 

Výplň 117 

Extrakce 80 

OZK 65 

Protetika 35 

Další 20 

 

Mezi nejfrekventovanější zákroky, které byly ze stran dobrovolníků 

absolvovány, patří výplně a extrakce zubů. Pacienti také ve vyšší míře 

absolvovali odstranění zubního kamene nebo protetické zákroky. Minimum 

pacientů uvedlo zákroky jako je například endodontické ošetření, chirurgické 

ošetření či kyretáž. 
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Tabulka č. 2 

Jakého si představujete mít ZL nebo DH? 

Vlastnost/požadavek Počet odpovědí 

Komunikativní 115 

Více času na ošetření 93 

Hodný 59 

Trpělivý 55 

Milý 54 

Levnější ošetření 32 

Zručný 12 

 

Komunikativního zubního lékaře nebo dentální hygienistku by si 

představovala celkem 115 dotazovaných. Více než polovina pacientů by 

uvítalo větší časového rozpětí při návštěvě zubního lékaře nebo dentální 

hygienistky. Trpělivost a příjemnost by mělo být také součástí ideálního 

zubního lékaře či dentální hygienistky. Dotazovaní, se také zmínily, že by jim 

moc ulehčilo situaci, kdyby návštěva dentální hygienistky byla hrazena 

zdravotními pojišťovnami.  
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3.2 Kazuistiky 

Pacient č. 1 

Pohlaví: žena 

Věk: 58 let 

Pacientka nevidomá. Od školního věku začala trpět krátkozrakostí, 

která se neustále zhoršovala. Roku 1998 byl pacientce diagnostikován 

glaukom. Zprvu byl léčen pomocí medikamentů, avšak nezabíraly. Pacientce 

byly obě oči operovány a zhruba pět let bylo vše v pořádku. Vše se ovšem 

rapidně zhoršilo. Nyní pacientka rozezná na levé oko světlo a stín a na pravé, 

za dobrého osvětlení, rozezná velké a barevně kontrastní obrysy. Tento stav 

trvá již deset let, avšak prognóza je naprostá slepota do pěti let. 

AA: roztoče, tetracyklin 

OA: vysoký krevní tlak, astma, duševní nemoc 

LA: Warfarin, Citalec, Milurit, Budiair 

 

1. Návštěva DH  

Datum: 22. 9. 2014 

Obj. p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI=32, CPI 2, 2, 2/2, 2, 2 

Ošetření: obarvení plaku plakovým indikátorem v tabletové formě, OZK, 

depurace 

Motivace, Instruktáž: Bass metoda, sólo technika, MZK Tepe modrý a růžový 

 

Pacientka již delší dobu nenavštěvuje zubního lékaře. Pacientka čistila 

původně pouze kartáčkem po instruktáži MZK, které pacientka zvládala 

správně používat, byl doporučen ještě sólo kartáček pro dočištění 

problematických úseků. Pacientka odcházela plně poučena, zpětná vazba byla 

pozitivní. 

 

2. Návštěva DH 

Pacientka se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit k druhému ošetření. 
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Pacient č. 2 

Pohlaví: muž 

Věk: 24 let 

Pacient trpí krátkozrakostí již od narození, kdy došlo v inkubátoru 

k poškození sítnice z důvodu ozáření UV osvětlení. Pacient dále prodělal šedý 

i zelený zákal a trpí astigmatismem.  

AA: ne 

OA: ne 

LA: ne 

 

1. Návštěva DH 

Datum: 26. 11. 2014 

Obj. p.: gingivitida, ZK, malhygiena 

Vyšetření: PBI=100, CPI 2, 2, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass metoda, MZK curaprox růžový a červený 

 

Pacient čistil původně pouze zubním kartáčkem. Zubního lékaře 

navštěvuje jen při obtížích. Vzhledem k stavu dutiny ústní bylo provedeno 

příslušné ošetření a čištění kartáčkem doplněno o MZK. Pacient byl důsledně 

motivován a instruován, jak správně pracovat s jednotlivými pomůckami. 

Zpětná vazba byla pozitivní. 

 

2. Návštěva DH 

Pacient se k druhému ošetření z časových důvodů nemohl dostavit. 
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Pacient č. 3 

Pohlaví: žena 

Věk: 63 let 

Pacientce byla diagnostikována slabozrakost. Na levé oko pacientka 

vidí, pokud není unavená. Na pravém oku je potrhaná sítnice. Dochází zde ke 

kompenzaci brýlemi, kde jen na pravém oku je 31D. Od pěti let věku slabší 

levé oko nahrazuje činností mozek. 

AA: penicilin, prach 

OA: astma (v začátcích), cukrovka (zvýšená hladina glukózy), duševní nemoc 

LA: Timocomod, Vitamin D, Gasec, Ganaton, Ventolin, Ecobec, Calcium, Pram 

 

1. Návštěva DH 

Datum: 1. 12. 2014 

Obj. p.: Gingivitida, ZK, silná pigmentace ve frontálních úsecích HČ 

(palatinálně) i DČ (lingválně i bukálně) 

Vyšetření: PBI=13, CPI 2, 1, 3/1, 2, 1 

Ošetření: OZK, depurace  

Motivace, instruktáž: Bass metoda, sólo technika, MZK Tepe modrý 

a oranžový, zubní nit 

 

Pacientka již před první návštěvou používala mimo zubní kartáček 

i MZK i zubní nit. S výběrem pomůcek poradil zubní lékař, kterého navštěvuje 

pravidelně 1x ročně. Pacientka však hodlá zubního lékaře změnit. V rámci 

motivace a instruktáže byly pozměněny velikosti MZK, zdokonalena Bass 

metoda a práce s dentální nití. Pacientce bylo kvůli stěsnání ve frontálním 

úseku dolní čelisti a pro jiná hůře čistitelná místa doporučen sólo kartáček. 

Pacientka byla plně poučena a zpětná vazba byla pozitivní. 
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2. Návštěva DH 

Datum: 23. 4. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK, (pigmentace ve frontálních úsecích HČ (palatinálně), 

DČ (lingválně i bukálně) 

Vyšetření: PBI=16, CPI 1, 1, 3/1, 2, 1 

Ošetření: OZK, depurace 

Remotivace, reinstruktáž: Bass metoda, sólo metoda, MZK přidán zelený 

curaprox k původním MZK 

 

Pacientka přišla na druhou návštěvu po delší době kvůli hospitalizaci 

v nemocničním zařízení. Pacientka měla zhoršenou možnost pečovat o dutinu 

ústní. Pacientka odcházela po první návštěvě plně poučena, avšak se nedařilo 

aplikovat příslušnou techniku. Na druhé návštěvě byla technika poupravena 

a znovu nacvičena. Byla zmenšena velikost klasického kartáčku a doporučeno 

více čistit sólo technikou. Nebylo možno umožnit další kontrolu z důvodu 

další hospitalizace. 

 

Pacient č. 4 

Pohlaví: muž 

Věk: 31 let 

Pacient se narodil předčasně a při následném pobytu v inkubátoru, 

kde byl ozářen UV zářením, je nevidomý. 

AA: pyly, bříza 

OA: ne 

LA: vakcína na alergie 

1. Návštěva DH 

Datum: 3. 12. 2014  

Obj. p.: Gingivitida, ZK, malhygiena 

Vyšetření: PBI= 90, CPI 2, 2, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass metoda, MZK Tepe růžový 
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Pacient čistil pouze zubním kartáčkem. Zubního lékaře navštěvuje 

pravidelně 1x ročně. Vzhledem k stavu dutiny ústní byla provedena příslušná 

ošetření a v rámci motivace a instruktáže nacvičena Bass metoda a MZK. 

Pacient byl důkladně motivován a instruován, zpětná vazba byla pozitivní. 

 

2. Návštěva DH 

Datum: 2. 4. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI=60, CPI 2, 2, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Remotivace, reinstruktáž: Bass metoda, MZK Tepe růžový zůstává 

  

Pacient po první návštěvě DH odcházel plně poučen o užívání MZK jak 

teoreticky tak prakticky. Pacient však po týdnu MZK přestal používat. 

U pacienta sice nastalo viditelné zlepšení stavu ústní hygieny, ale mezizubní 

prostory zůstávají nedočištěné a v zánětu. Po reinstruktáži používání MZK 

bylo doporučeno pacientovi, aby mu ze začátku pomohl člen rodiny, který je 

již zkušený se zaváděním MZK a postupně zkoušel pod dohledem sám. 

 
Pacient č. 5 

Pohlaví: žena 

Věk: 48 let 

Pacientka před 10 lety prodělala nádor na sítnici. Nyní je pacientka 

nevidomá. 

AA: propolis 

OA: vysoký krevní tlak, onemocnění štítné žlázy,  

LA: Tyroxin, Prednison 
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1. Návštěva DH 

Datum: 3. 12. 2014 

Obj. p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI= 18, CPI 2, 1, 1/1, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass metoda, sólo technika, MZK Tepe oranžový 

a červený, zubní nit 

 

Pacientka před návštěvou DH již používala MZK a zubní nit jako 

doplňkové pomůcky k čištění. S výběrem pomůcek pomáhal zubní lékař, 

kterého pravidelně 2x ročně navštěvuje. V rámci motivace a instruktáže byly 

pozměněny velikosti MZK, zdokonalena metoda práce s dentální nití 

a vylepšena Bassova technika. Pacientce byla doporučena sólo technika pro 

čištění hůře dostupných ploch.  Zpětná vazba byla pozitivní, pacientka se 

snadno naučila s jednotlivými pomůckami pracovat. 

 

2. Návštěva DH 

Datum: 23. 3. 2015 

Obj. p.: hygiena je v dobrém stavu 

Vyšetření: PBI= 16, CPI 2, 1, 2/1, 1, 1 

Ošetření: OZK, depurace 

Remotivace, reinstruktáž: Bass metoda a sólo technika, velikosti MZK Tepe 

ponechány 

 

Pacientka po první návštěvě odcházela plně poučena a snažila se 

doporučené metody dodržovat. Pacientka měla potíže s používáním sólo 

kartáčku v jistých úsecích, zaměřily jsme se tedy v reinstruktáži na 

zdokonalení této techniky.  
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Pacient č. 6 

Pohlaví: muž 

Věk: 44 let 

Pacient patří mezi nevidomé již od narození kvůli pobytu 

v inkubátoru, kde byl ozářen UV osvětlením. 

AA: drobná potravinová (laktóza) 

OA: ne 

LA: ne 

 

1. Návštěva DH 

Datum: 8. 1. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI= 25, CPI 2, 1, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass metoda, sólo technika, MZK Tepe růžový a žlutý 

 

Pacient používal již dříve k čištění zubní kartáček a MZK. Pacient 

pravidelně 2x ročně navštěvuje zubního lékaře, který poradil s výběrem 

pomůcek. Po patřičném ošetření byly vybrány vhodné velikosti MZK 

a zlepšena technika čištění zubním kartáčkem. Byl doporučen sólo kartáček 

pro dočištění hůře dostupných ploch. Pacient byl plnohodnotně poučen 

a zpětná reakce byla pozitivní. 

 

2. Návštěva 

Datum: 25. 3. 2015 

Obj. p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI= 22, CPI 2, 1, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Remotivace, reinstruktáž: Bass, sólo technika, MZK velikosti ponechány 
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U pacienta nenastalo výrazné z lepšení. Pacient sám přiznal, že dentální 

hygienu odbývá a někdy nevyčistí vůbec. S pacientem byla provedena 

remotivace  a reinstruktáž jednotlivých technik. 

 
Pacient č. 7 

Pohlaví: žena 

Věk: 70 let 

Pacientka v období šesti let prodělala obrnu zrakového nervu, který 

vyprovokoval u pacientky slepotu. Začali se objevovat pigmentové skvrny 

okolo zorného pole. Ve věku 25 let se začali pacientce předměty lehce 

rozmazávat a pigmentové skvrny přesouvat do středu zorného pole. Ve 33 

letech se objevila degenerace sítnice, kterou lékaři nedokázaly řešit. Po 

revaskularizaci, výměně čoček, který byl nutný provést po prodělání zákalu, 

zůstal pacientce zachován světlocit a obrysy velkých objektů. 

AA: ne 

OA: divertikulitida 

LA: Simgal, Duspatelin, Controlog 

 

1. Návštěva DH 

Datum:14. 1. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI= 13, CPI 1, 1, 2/1, 2, 1 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass metoda, sólo technika, MZK Tepe růžový a modrý 

 

Pacientka již používala MZK při běžném čištění zubů. V rámci 

motivace a instruktáže byly pouze vybrány správné velikosti MZK. Pacientce 

byl doporučen sólo kartáček pro dočištění hůře čistitelných ploch. Proběhlo 

také zdokonalení techniky čištění klasickým kartáčkem. Pacientka zvládala 

práci s dentálními pomůckami velmi dobře. Pacientka neměla zubního lékaře. 
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2. Návštěva DH 

Datum: 12. 3. 2015 

Obj.p.: ústní hygiena ve velmi dobrém stavu, v nedávné době změnila zubního 

lékaře a absolvovala vstupní vyšetření zahrnující i komplexní DH 

Vyšetření: PBI= 3, CPI 0, 0, 0/0, 0, 1 

Ošetření: depurace 

Remotivace, reinstruktáž: pomůcky pro DH nezměněny 

 

U pacientky nastalo výrazné zlepšení, vyhledala zubního lékaře 

i s dentální hygienistkou ve stejném stomatologickém zařízení. Práci 

s dentálními pomůckami zvládá bez problémů.  

 
Pacient č. 8 

Pohlaví: muž 

Věk: 60 let 

Pacient je zrakově postižený již od malička. Problematika zraku, jejíž 

etiologie je neznámá, se postupně zhoršovala. Nyní je Pacient nevidomí se 

schopností světlocitu. Stejnou problematikou trpí i sestra pacienta.  

AA: ne 

OA: vysoký krevní tlak, ekzém, vyšší jaterní hodnoty 

LA: Amlator, Lagosa 

 

1. Návštěva DH 

Datum: 22. 1. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK, horší hygiena u krčků 

Vyšetření: PBI= 62, CPI 1, 2, 2/2, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Motivace, instruktáž: Bass, sólo technika, MZK Tepe žlutý, modrý, zelený 

 

Pacient používal zubní kartáček pro dentální hygienu. Zubního lékaře 

navštěvuje pouze při obtížích. Po ošetření byla nacvičena Bassova technika  
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se sólo technikou a byly vybrány ideální velikosti MZK. Pacient byl poučen 

a zpětná vazba byla pozitivní. 

 

2. Návštěva DH 

Datum: 2. 4. 2015 

Obj.p.: Gingivitida, ZK 

Vyšetření: PBI=40, CPI 1, 1, 2/1, 2, 2 

Ošetření: OZK, depurace 

Remotivace, reinstruktáž: zopakování dovedností s doporučenými 

pomůckami, pacient zvládá, velikosti MZK zůstávají a přibývá větší velikost 

do laterálních úseků 

 

 U pacienta nastalo výrazné zlepšení. Proběhla remotivace 

a reinstruktáž bez velkých změn. Pacient je v oblasti dentální hygieny sám 

aktivní. Pacient je odhodlán dále pokračovat v návštěvách DH.  
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4. Diskuse 
Do ordinace dentální hygienistky se mohou dostavit k vyšetření 

a ošetření děti, dospělí, senioři, ale také pacienti, jejichž schopnosti 

komunikovat a spolupracovat jsou do určité míry omezeny. Pacienti 

s tělesným, mentálním, sluchovým či zrakovým hendikepem mají stejné 

možnosti navštívit ordinaci dentální hygienistky jako všichni ostatní.  

 

Ve své práci jsem se zejména chtěla zaměřit na rozšíření znalostí mých 

i širokého okolí. Dle mnoha zdrojů, bývá informovanost laiků i odborníků 

nedostačující. Většina pacientů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu uvádí, že 

komunikace se zdravotnickým personálem je nevyhovující. Často se setkávají 

až s nevhodným chováním v daných situacích. Mezi časté situace patří již 

samotný příchod pacienta do čekárny. Při pozvání do ordinace se pouze 

z dálky ozývá neurčité „další!“ a následně zazní „tady si sedněte“. Existují 

pravidla komunikace a postupy, které je vhodné dodržovat, abychom 

zabránili oboustranné frustraci a dosáhli příznivých výsledků.  

 

V praktické části bakalářské práce byly hodnoceny dotazníky 

a rozhovory se zrakově postiženými. 

Nevidomé pacienty jsem vzhledem k předchozím zkušenostem 

rozdělila na pacienty slabozraké, nevidomé se ztrátou zraku od narození 

a nevidomé se ztrátou zraku v pozdějším věku. Celkově se dotazníkového 

šetření zúčastnilo 33,50% slabozrakých, 52,30% nevidomých se ztrátou 

zraku od narození a 14,20% nevidomých se ztrátou zraku v pozdějším věku.  

Toto rozlišení je důležité vědět nejen pro spolupráci v dentální hygieně, ale 

s nevidomým všeobecně. Nevidomý se ztrátou zraku od narození nemá 

přesnou představu o detailech předmětu, na které si nemůže sáhnout. 

Například nevidomý člověk se ztrátou zraku v pozdějším věku ví, že zub má 

korunku, krček a že další částí jsou kořeny, které jsou ukryté pod dásní 

v kosti. Díky tomu, že už je měl možnost někdy vidět živě nebo na obrázku, 

získá přesnou představu o vzhledu kořene. Nevidomý pacient od narození, 

tuto představu nemá. Ví, jak podle hmatu vypadá korunka i krček, ale 
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nedokáže si přesně představit tvar a vzhled kořene, i když ví, že tam je. 

Těmto pacientům bychom měli umožnit hmatové seznámení. Například 

model zubu. Model je možné získat u prodejců demonstračních pomůcek, 

nebo lze vyrobit požadovaný model zubními techniky. 

 

Dentální hygienistka je v dnešní době považována za 

nepostradatelnou součást zubního lékaře a velmi důležitou součást 

preventivního lékařství. Dentálních hygienistek v České Republice neustále 

přibývá vzhledem k velkému počtu vysokých a vyšších odborných škol 

s tímto zaměřením. Stále více praxí vyhledává možnost zaměstnat jednu či 

více dentálních hygienistek, avšak 83,30% nevidomých pacientů dentální 

hygienistku ještě nenavštívilo. Většina z dotazovaných uvedla, že o dentální 

hygienistce nikdy neslyšela. Uvedli také například, že dentální hygienistka 

jim nebyla zubním lékařem doporučena, nebo že je dentální hygienistka 

špatně dostupná. Překážkou pro návštěvu dentální hygienistky byl také 

zmíněn fakt, že se dentální hygienistka nenachází v blízkosti bydliště 

nevidomého. Koncentrace DH ve velkých městech je odlišná od malých měst. 

V případě, že stomatolog, kde je nevidomý pacient registrován nemá DH, je 

pro něj obtížné se do ordinace dostat. Nevidomý se ve známém prostředí 

pohybuje velice dobře, avšak v prostředí neznámém je orientace v prostoru 

poměrně složitá. 

 

Pro mnohé je návštěva dentální hygienistky nebo zubního lékaře 

velmi intimní záležitostí a jsou často pod převahou stresu a úzkosti. Dostávají 

se do bezradnosti, kdy usednou do zubařského křesla, otevřou ústa a dále 

nevidí co se děje. Pokud je lékař či hygienistka neupozorní na nadcházející 

situaci (zvuky, změny polohy) často se lekají a mohou ztrácet důvěru 

k ošetřujícímu. Verbální komunikace se považuje za jednu z nejdůležitějších 

dovedností při práci s nevidomým pacientem. Na otázku, zdali jsou pacienti 

spokojeni s dnešní komunikací zdravotnického personálu, odpovědělo 

78,30% kladně a 21,70% záporně. Podle respondentů je stále co vylepšovat 

zejména v oblasti teoretických znalostí. Nejvyšší procento dotazovaných 
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zmínilo, že dalším aspektem ke zlepšení komunikace s pacientem se 

zrakovým postižením je více času na návštěvu dentální hygienistky či 

zubního lékaře. Nebývá čas na detailnější popis ošetření, vyšetření či 

důsledné motivace s instruktáží. Pacienti kvůli svému hendikepu potřebují 

získat co nejpřesnější představu o požadavcích ze stran zdravotnického 

personálu, avšak s přívalem nových získaných informací se stávají 

zmatenými. 

 

Dotazníkové šetření bylo obohaceno o kazuistiky, které vznikly na 

základě ošetření nevidomých pacientů. Pacienti se zúčastnili celkem dvou 

návštěv dentální hygieny. První návštěva byla zaměřena na celkové vyšetření 

a ošetření. Byl proveden PBI a CPI vyšetření, následně byl také proveden 

plakový index pomocí plakového indikátoru v tabletové formě pro kontrolu 

stavu dentální hygieny. Dále bylo provedeno příslušné ošetření. Závěrem byla 

individuálně přizpůsobena motivace a instruktáž jednotlivému pacientovi. 

Ukázky správného čištění s určitými pomůckami byly prováděny přímo 

v ústech pacienta doprovázené rukou pacienta. Ošetření pacientů bylo 

uskutečněno zejména k ověření hypotézy č. 1, kde se domnívám, že více jak 

70% nevidomých pacientů bude mít pro svůj hendikep zhoršenou ústní 

hygienu. Tato hypotéza se nepotvrdila. Zhoršená ústní hygiena se nacházela 

u 62,50% pacientů. Po konkrétnějším průzkumu bylo zjištěno, že příčinou 

zhoršené hygieny nebyla míra zrakového hendikepu nýbrž individuální 

přístup pacienta k orálnímu zdraví.  

 

Druhá hypotéza, že zhoršená ústní hygiena je v důsledku nedostatečné 

komunikace a motivace zdravotnického personálu s nevidomým, se 

potvrdila. Většina dotazovaných uvedla, že se pacientům nedostávalo bližšího 

vysvětlení v oblasti orálního zdraví a preventivní péče o dutinu ústní. 

Nedostatečné časové rozpětí pro návštěvu u zubního lékaře či dentální 

hygienistky neumožnilo prostor pro vyhovující motivaci a instruktáž. 

Z tohoto vyplívá, že pokud budeme vyšetřovat nevidomého pacienta, bylo by 
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vhodné vyšetřit více času na vyšetření a ošetření a věnovat se maximálně 

instruktáži.  

 

Třetí hypotéza, že pacientky ženy jsou důslednější v orální hygieně než 

pacienti muži, se také potvrdila. Ženy všeobecně rády dbají o svůj zevnějšek 

a není tomu jinak ani u nevidomých žen. Nevidomé ženy naopak uvádějí, že 

jsou na orální zdraví citlivější. Více vnímají zápachy a nepříjemné chutě 

v ústech. Po rozhovoru s pacientkou, jež ztratila zrak již při narození, bylo 

ověřeno, že čich a sluch je pro ni velmi cenná vlastnost. Podle čichu i sluchu je 

schopna poznat známého člověka a u neznámého určit sympatie. Na základě 

jednotlivých vůní vycházející z obchodů se dokáže orientovat na ulici či 

konkrétně v daném obchodě. I když nevidomý dokáže ocenit vůni předmětů, 

které pro nás nejsou příliš atraktivními, neocení silný parfém na osobě, se 

kterou se setkají. Je vhodné použít slabší parfém či jen jemně parfém 

aplikovat. 

 

Po ukončení vyšetření byl s pacienty veden krátký rozhovor, kde byl 

zhodnocován průběh dentální hygieny, kde se nevidomí pacienti mohli 

vyjádřit k možným zlepšením jak v komunikaci, tak v praktických 

dovednostech. Vlastní zkušenosti byly zahrnuty i do tvorby samotné 

bakalářské práce či výstupů bakalářské práce. 

 

Na základě dotazníkového šetření i kazuistik, jsem dospěla k názoru, 

že informací, které může pacient ze strany dentální hygienistky i zubního 

lékaře získat je opravdu mnoho. Je prokázáno, že člověk je schopen si 

zapamatovat zhruba 30% informací z celého podaného množství. Abychom 

zajistili připomenutí získaných informací, poskytujeme našim pacientům 

informační letáky či doporučené odkazy. U nevidomých pacientů se stává tato 

situace složitější. Klasický informační leták nejsou schopni přečíst 

a informace na internetových odkazech pokud nejsou speciálně upravené pro 

počítače s hlasovým výstupem také ne. Právě tyto překážky mě motivovaly 

k vytvoření informačního letáku pro nevidomé v Braillově písmu 
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a v elektronické podobě, který může být pacientovi odeslán na jeho osobní 

emailovou adresu. Informační leták po přeměně na bezpatkové písmo s vyšší 

velikostí může být použit zároveň pro pacienty slabozraké. 

Pro vytvoření informačního letáku pro zdravotnický personál mi byly 

inspirací získané informace od samotných pacientů z dotazníkového šetření 

či samotných rozhovorů po návštěvě dentální hygieny na půdě 

stomatologické kliniky 3. LF UK. Vzhledem ke stručnosti informačního letáku 

vznikl internetový portál dhozp.cz, který přináší podrobnější informace k 

této problematice.  
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5. Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na poznání nevidomého 

pacienta nejen v ordinaci dentální hygienistky, ale také pro snažší 

porozumění samotného hendikepu. 

Základem práce je nastínění teoretické studie zrakového ústrojí po 

anatomické i fyziologické stránce, s jejich možnými onemocněními. Dále jsem 

se zabývala příčinou a dělením samotné nevidomosti. Zároveň jsem popsala 

potřebné informace ke komunikaci s nevidomým. 

Praktická část mé bakalářské práce je postavena ve formátu 

dotazníkového šetření a rozhovorů s pacienty. Pro doplnění informací bylo 

ošetřeno několik dobrovolníků a sestaveny kazuistiky. Kazuistiky zahrnují 

informace důležité pro dentální hygienu, ale také informace o pacientovi, 

vyznačující jeho zrakové postižení.  

K nevidomému pacientovi bychom měli přistupovat stejně jako 

k běžnému pacientovi a to individuálně. Přizpůsobit vše pacientovi na míru 

dle jeho vlastních potřeb a dovedností. Jedině správnou komunikací 

a vhodným přístupem, získáme v pacientovi důvěru a naději pro dosažení 

vyšších cílů. 

Jsem přesvědčena, že tato práce rozhodně splnila svůj účel, informovat 

čtenáře o nevidomém pacientovi v ordinaci dentální hygienistky, ale nejen to. 

Při střádání informací jsem měla možnost navštívit několik center jako je 

například Tyfloservis, s.r.o. Jihlava a Speciálně-pedagogické centrum pro 

zrakově postižené v Liberci, kde jsem s nevidomými měla možnost pracovat 

a následně ověřit informační leták, který byl výsledkem mé bakalářské práce. 

Měla jsem také možnost uspořádat přednášky na téma dentální hygiena pro 

uvedené organizace. Mimo víkendového pobytu v Letohradě, který byl 

pořádán pro nevidomé děti s jejich rodiči, jsem se také v poslední řadě 

zúčastnila přednášky o dentální hygieně pro nevidomé zaměstnance 

Neviditelné výstavy v Praze. Byla to velmi cenná zkušenost. Věřím, že široká 

veřejnost dokáže ocenit výsledek mé práce a bakalářskou práci jako celek. 
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6. Souhrn 
Předložená práce ve své teoretické části přináší potřebné informace 

vztahující se k tématu nevidomého pacienta. Cílem praktické části bylo zjistit 

informovanost nevidomých pacientů v oblasti dentální hygieny a dle potřeby 

zvýšit jejich teoretickou znalost a praktickou dovednost. Pro zpracování 

praktické části bylo použito dotazníkové šetření, které bylo obohaceno 

o několik kazuistik, kde byla porovnána orální hygiena u osmi pacientů 

s různou měrou zrakového postižení. Výstupem bakalářské práce je 

informační leták, obsahující přehled pomůcek k čištění zubů a jejich správné 

používání pro nevidomé v Braillově písmu nebo elektronické podobě. Ve druhé 

půlce této práce jsem se věnovala spokojenosti pacientů s přístupem personálu. Na 

základě získaných informací vznikl také stručný informační leták pro 

zdravotnický personál jak jednat s nevidomým pacientem spolu s webovou 

stránkou dhozp.cz (dentální hygiena u osob se zrakovým postižením), kde je 

možné získat další informace.  

 

Klíčová slova: nevidomý pacient, nevidomost, dentální hygiena, komunikace, 

teoretická znalost, praktická dovednost 
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7. Summary 
Presented thesis in their theoretical part brings required information 

related to the theme of the blind patient. The aim of the practical part was to 

determine awareness of blind patients in the area of dental hygiene and 

according to need increase their theoretical knowledge and practical skills. 

Practical part was elaborated in a form of survey, which was enriched by 

casuistry, containing comparison of eight patients with different degrees of 

visual disability. The output of this thesis is an informative leaflet, containing 

a view of aids used for brushing teeth and a description of their correct use 

for blind in Braille or electronic form. In the rest of this thesis I paid attention 

on patient’s satisfaction with the staff’s access. According to the gained 

information I also created a brief informative leaflet for medical staff and 

a website www.dhozp.cz (dental hygiene among persons with visual 

disabilities), where is possible to get information on the theme of treating the 

blind patients. 

 

Key words: blind patient, blindness, dental hygiene, communication, 

theoretical knowledge, practical skill 
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Příloha č. 1 
 
Dobrý den, jmenuji se Petra Petrová a jsem studentkou 3. Ročníku oboru 
dentální hygienistka při 3. Lékařské Fakultě v Praze. Touto cestou bych Vás 
ráda požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské 
práce na téma „Nevidomý pacient v ordinaci dentální hygienistky“. Děkuji za 
Váš čas a ochotu 
 

1. Jakého jste pohlaví? 
a. Muž 
b. Žena  

2. Kolik je Vám let? ……….. 
3. Jaká je míra Vašeho zrakového postižení? 

a. Slabozraký 
b. Nevidomý (ztráta zraku od narození) 
c. Nevidomý (ztráta zraku později) 
d. Jiné  

4. Navštěvujete zubního lékaře? 
a. Ano, 2x ročně 
b. Ano, 1x ročně 
c. Pouze při potížích 
d. Ne, již dlouho jsem nebyl 

5. Pokud nenavštěvujete zubního lékaře (ZL), uveďte z jakého důvodu. 
a. Nemám zubního lékaře 
b. Nic mě netrápí, nemám potřebu ZL navštěvovat 
c. Zubní lékař je špatně dostupný 
d. Jiné 

6. Navštěvujete dentální hygienistku? 
a. Ano, 2x ročně 
b. Ano, 1x ročně 
c. Ne, ještě jsem tam nebyl 
d. Jiné  

7. Pokud nenavštěvujete dentální hygienistku (DH), uveďte z jakého 
důvodu. 

a. Nikdy jsem o DH neslyšel 
b. Nepovažuji to za důležité 
c. Dentální hygienistka je špatně dostupná 
d. Jiné  

8. Byly jste spokojeni s komunikací zubního lékaře nebo dentální 
hygienistky? 

a. Ano 
b. Ne 



 67 

9. V čem považujete možnost zlepšení v komunikaci v zubních 
ordinacích? 

a. Zlepšení teoretických znalostí 
b. Zlepšení praktických dovedností 
c. Dostupnost názornějších pomůcek 
d. Jiné  

10. Považujete ústní zdraví za důležité? 
a. Ano 
b. Ne 
c. Nevím 

11. Jste spokojena se svým ústním zdravím? 
a. Ano 
b. Ano, ale mohlo by to být ještě lepší 
c. Ne, ale chtěl bych to zlepšit 
d. Ne 
e. Nevím 

12. Jaké zákroky jste absolvoval u ZL a DH? 

 
 
 
 

13. Jakého si představujete mít ZL nebo DH? 

 
 
 
 
Poznámky: 
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Příloha č. 2 
 

Dentální hygiena 

 

S výběrem vhodných pomůcek i správné techniky čištění zubů Vám pomůže 

zubní lékař nebo dentální hygienistka. 

 

Dentální hygienistku a zubního lékaře byste měli navštěvovat dvakrát ročně. 

 

Zuby čistěte dvakrát denně.  

 

Zubní kartáček 

 

Kartáček by měl být měkký s malou pracovní hlavou.   

 

Kartáček přiložte k zubům těsně u dásně, skloňte k úhlu přibližně 45stupňů. 

Čištění provádějte vibračními nebo velmi malými krouživými pohyby 

v rozsahu jednoho zubu zhruba 5-10x a postupujte dále. Poté je zapotřebí 

vyčistit veškeré dostupné plošky zubů.  

 

Dokonalost čištění si můžete zkontrolovat pohybem jazyka. Jazykem přejeďte 

zuby. Povrch zubů by měl být dokonale hladký. Pro názornost vyčistěte 

nejprve část zubů, zbytek nechte nevyčištěn a povrchy porovnejte. 

 

Sólo kartáček 

 

Vhodný k dočišťování špatně dostupných míst jako jsou například zadní 

plošky zubů. 

Čistíme každý zub zvlášť krouživými pohyby těsně u dásně. Čistěte bez pasty.  
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Mezizubní kartáček 

 

Mezizubní kartáček vypadá jako kartáč na mytí kojeneckých lahví a měl by 

plnit stejnou funkci. V hrdle se zúží a uvnitř lahve opět rozevře svá vlákna. 

Hrdlo lahve si představte jako mezizubní prostor. 

 

Příliš malý kartáček nečistí a příliš velký se nemusí vejít, nebo v mezizubním 

prostoru drhne. Snadno se můžete poranit.  

 

Tímto kartáčkem čistěte jednou denně. Mezizubní kartáček zaveďte opatrně 

do prostoru mezi zuby, abyste si neporanili dáseň a pohybujte s ním rovně 

vpřed a vzad. Tento pohyb stačí provést jednou. 

 

Flosspic (párátko s napnutou zubní nití v jednom) 

 

Ideální pro čištění mezizubních prostorů u řezáků a místa, kde se zuby 

navzájem dotýkají (bod kontaktu). 

 

Uchopte plastovou část nitě a opatrným pilovitým pohybem zaveďte do 

mezizubí. Nit přitlačte ke straně zubu a stírejte. 

Tipy a triky 

Používáním pasty s odklápěcím víčkem předejdete jeho ztrátám. 

 

Na kartáček naneste množství pasty o velikosti hrášku. Pro přesnější určení 

můžete pastu nanést na jazyk a poté na kartáček. 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 

 
Příloha č. 5 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 
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Příloha č. 6 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 

 
Příloha č. 7 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 

 
 
 



 73 

Příloha č. 8 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 

 
Příloha č. 9 

 
Zdroj: Archiv autorky 
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Příloha č. 10 
 

 
Zdroj: Archiv autorky 


