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BRUXISMUS 
SOUHRNNÁ CELODENNÍ PŘEDNÁŠKA

Doc. MUDr. et MDDr. JIŘÍ ŠEDÝ, Ph.D., MBA

Souhrnná přednáška má za cíl provést účastníky stravitelnou formou problematikou bruxismu, který patří 
mezi nejčastější funkční poruchy orofaciálního systému. Je to jedna z  nejznámějších, nejčastějších a 
nejdestruktivnějších funkčních okluzních poruch, při které pacient provádí opakované, neúčelné a 
mimovolné žvýkací až zcela atypické pohyby, při kterých se o sebe s výraznou silou třou horní a dolní žvýkací 
plochy. Kromě známého skřípání zubů zahrnuje nadměrné tření zubů, zatínání, svírání a posuny zubů. Jedná 
se o multifaktoriální onemocnění, kde můžeme jediný etiologický faktor identifikovat jen velmi zřídka, 
zpravidla se jedná o kombinaci různých predisponujících, vyvolávajících a udržovacích faktorů. Vzhledem ke 
komplikované etiopatogenezi bruxismu je klíčová multioborová spolupráce jak v diagnostice, tak léčbě, a to 
zejména mezi stomatologem a fyzioterapeutem, případně s účastí dalších odborníků.

https://3dk.cz/wp-content/uploads/2021/08/Sedy-Jiri-medailonek.pdf


PROGRAM DNE 
▪ 8:30 hod 

registrace 
▪ 9:00-10:30 

obecné principy chápání bruxismu 
▪ 10:30-11:00 

coffee break 
▪ 11:00-12:30 

etiopatogeneze a projevy bruxismu 

▪ 12:30-13:30 
oběd 

▪ 13:30-15 hod 
diagnostika bruxismu 
▪ 15:00-15:30 

coffee break 
▪ 15:30-17:00 

tereapie bruxismu
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TRITON

BONUS PRO ÚČASTNÍKY

KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ PŘEDNÁŠKY OBDRŽÍ NOVOU PUBLIKACI ZÁKLADY GNATOLOGIE 

Monografie se zaměřuje zejména na normální stavbu a funkci temporomandibulárního 
skloubení a souvisejících struktur, tedy anatomicko-fyziologickou normu, je však rozšířena 
i o klinické aspekty, které mají k anatomii těchto struktur klinicky významný vztah. Vytváří tak 
teoreticko-preklinický základ pro studium dalších stomatologických disciplín a mezioborovou 
spolupráci s řadou dalších odborníků.

 

Řazení jednotlivých kapitol odpovídá jednomu ze základních konceptů moderní gnatologie, tj. 
posuzování těla jako celku a v  návaznosti na něj jednotlivých součástí. Za obecnými 
kapitolami je proto nejprve probrána postura, následována krční páteří, čelistním kloubem a 
dalšími součástmi až k  problematice zubů, doplněné dalšími tématy, jako jsou podrobná 
klinická anatomie trojklaného nervu, reflexy orofaciální oblasti či funkční poruchy orofaciálního 
systému.

 

Monografie je koncipována jako studijní příručka pro stomatology, orální a maxilofaciální 
chirurgy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, dentální hygienistky, zubní techniky i studenty 
příslušných oborů, neboť v ČR v současné době na trhu publikace podobného zaměření není. 
P ředchoz í české monografie po jednáva j í c í o gna to log i i a p rob lemat ice 
temporomandibulárního kloubu již byly vydány před značnou dobou a jsou beznadějně 
rozebrány, navíc řada údajů v nich uvedených již není ve světle moderních poznatků aktuální.
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