
Vážení p řátelé, 
momentáln ě jsem studentem t řetího ro čníku oboru zubního léka řství na 1. 
léka řské fakult ě UK v Praze. Dnes nám p řednášela paní doktorka Zora 
Muzikantová. Myslím, že po její dnešní p řednášce vím jakým sm ěrem se budu ve 
své karié ře chtít ubírat. Chci-li lidem pomáhat - a to byl je den z hlavních 
důvod ů pro č jsem šel studovat zuba řinu - pak je pro mne prevence p řesn ě tím 
"úderem h řebíku na hlavi čku". 
 
Samozřejm ě, že nám ve škole prevenci p řednášeli. Nicmén ě tu p řednášku 
skon čil p řednášející z VÚS pokr čením ramen se slovy: "asi jste pochopili, že 
klí čem ke zdravým zub ům je prevence, ale nejsou na ní peníze a proto se j í 
t ěžko povede v ČR rozší řit". Vždy když se probíraly techniky čist ění zub ů, 
bylo na p řednášejícím znát, že "to je všechno krásné" jen kdy by si to 
pacienti aspo ň trochu vzali k srdci a za čali si čistit zuby. No, a dnes jsem 
slyšel o profylaktickém modelu, který je v praxi fu nkční. 
 
Bytostn ě je mi blízký postoj "postarat se o sebe", tedy být  sám za sebe 
odpov ědný. A to je práv ě to, o co v prevenci jde. Nep řenášet odpov ědnost za 
zdravotní stav svého chrupu na léka ře, ale vzít iniciativu do svých rukou a 
nemoci p ředcházet. Léka ř, který d ělá prevenci, pak mén ě hasí, a více se 
stará o to, aby požár nevznikal. A tady do sebe zap adají kusy mozaiky, 
kterou si skládám po dobu svého studia. Všude slyší me, že je prosp ěšné pokud 
možno zachovat co nejvíce zdravých tkání. A tady je  p římo cesta jak toho 
dosáhnout. Tedy mén ě vrtat, a více čistit. 
 
Paní doktorka zmínila mj. Týden čistých zub ů, kde si člov ěk "osahá" správné 
čist ění zub ů. Rád bych této možnosti využil. Poprosím Vás proto  o 
stipendium - v p řípad ě, že jej letos budete vypisovat - abych se jako 
student mohl zú častnit. 
 
Budu se t ěšit na zprávu od Vás a za 3 roky - po promoci - v ěřím, že rozší řím 
Vaše řady. 
Ať se da ří 
Ji ří Lopatka 

 


