INFORMACE ZUBNÍ POHOTOVOSTI
PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZUBNÍ LPS
• LPS zubní poskytuje jen akutní, nutnou a neodkladnou péči pacientům s akutními potížemi mimo pracovní dobu jejich zubních lékařů.
Zásadně tedy nenahrazuje další následnou lékařskou péči a ošetření, kterou je nutné si zajistit u svého praktického zubního lékaře.
• Ve všech případech ošetření na LPS zubní je pacient povinen předložit doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad),
kartu zdravotní pojišťovny a doklad o zaplacení regulačního poplatku ve výši 90 Kč. Děti od tohoto poplatku nejsou osvobozeny
(nevztahuje se jen např. na pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, na pojištěnce svěřené do pěstounské či poručnické péče apod.).
• Děti a mladiství do 18 let musí být v doprovodu rodiče, nebo zákonného zástupce. Jinak budou ošetřeni
pouze v případě život ohrožujícího stavu.
• Regulační poplatek ve výši 90 Kč lze uhradit v platebním automatu na chodbě před čekárnou LPS zubní
dle postupu zobrazeného přímo na automatu. Platnost již předloženého, tedy použitého poplatku je
do půlnoci. Pokud pacient zakoupený poplatek nepoužije, je jeho platnost časově neomezená nebo ho
může vrátit v pracovní době na pokladnu FN Olomouc.

BĚŽNÉ ÚKONY NA ZUBNÍ POHOTOVOSTI
• Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností
ordinace LSP).
• Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
• Incize kolem čelistních abscesů, pokud již není indikováno ošetření na klinice.
• Prosté extrakce zubů indikované ošetřujícím lékařem LSP, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě.
Nejedná se o komplikované chirurgické extrakce, které je nezbytné provádět na specializovaném pracovišti.
• Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.
• Trepanace zubů u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění.
• Zábrusy ostrých hran poškozených zubů zraňujících měkké tkáně.
• Odlehčující zábrus hrbolků nebo hran zubů (např. u postižení parodontu po úrazu zubu).
• Lokální ošetření u parodontitid – výplachy, drény.
• Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti – výplachy, drény.
• Záněty ústní sliznice – např. ošetření slizničních lézí, jako jsou afty, otlaky od protéz, dále postižení sliznice úst v případě ulcerózní
gingivitidy nebo herpetické stomatitidy.
• Přiložení provizorní výplně u ojedinělých kazů či vypadlých výplní.
• Provizorní nasazení krycí protetické korunky u živých zubů (nikoliv definitivní cementování).

KTERÉ VÝKONY NA ZUBNÍ POHOTOVOST NEPATŘÍ?
• Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.
• Kompletní protetické úkony a ošetření.
• Definitivní zubní výplně, ošetřování vícečetně devastovaného chrupu, byť jen vložkami.
• Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či kořenů jen na přání pacienta, není-li medicínsky neodkladně indikováno.
• Zhotovování RTG snímků na přání pacienta pro jiného ošetřujícího lékaře apod.

PROVOZNÍ DOBA LPS ZUBNÍ
Po – Pá 15.00 – 22.00
So, Ne, Svátky 8.00 – 20.00 hodin.
V dopoledních a nočních hodinách bude zubní pohotovost uzavřena. V případě život ohrožujících stavů, úrazů nebo krvácení z dutiny
ústní bude pacientům k dispozici pohotovost na Oddělení urgentního příjmu.

NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ POPLATEK ZA POHOTOVOST, NEVYNECHÁVEJTE
PRAVIDELNÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY U SVÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE!
Pokud nemáte svého zubního lékaře, obraťte se na stránky České stomatologické komory (www.dent.cz)
nebo na pobočku vaší zdravotní pojišťovny, která má informace o kapacitě praktických zubních lékařů.

www.fnol.cz

