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Zubní průkazy vydává Česká 
stomatologická komora na 
podporu preventivní péče o děti. 
Prostřednictvím vydavatelské 
společnosti je rozesílá do všech 
porodnic v České republice. 
První maminky si útlý sešitek 
s logem Pečeti ČSK na titulní 
straně, vložený do Zdravotního 
a očkovacího průkazu dítěte, 
odnesli domů z porodnice na 
začátku roku 2005. 

PŮL MILIONU PRŮKAZŮ
Každoroční náklad přes 100 000 

vytisknutých průkazů (podrobně viz 
tabulka) pokrývá počty nově naro-
zených dětí v daném roce. 

Pro starší děti, které vydávání 
zubních průkazů v porodnicích 
minulo, ale jsou ještě ve věkové 
kategorii, pro niž jsou průkazy 
určeny, vydala ČSK dalších 90 000 
kusů výtisků v roce 2006 a 100 000 
kusů v roce 2007. 

O pomoc při distribuci těchto 
průkazů byli požádáni předsedo-
vé OSK. Mnozí zubní lékaři, kte-
ří ošetřují děti, si je vyzvedávají 
v Apolence nebo na akcích ČSK.

KOMU A ČEMU 
PRŮKAZ SLOUŽÍ

Rodičům  s louží zubní prů-
kaz jako vodítko, od jakého věku 
a v jakých časových intervalech 
navštěvovat se svým dítětem zub-
ního lékaře.

ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE

Zubnímu a dětskému lékaři 
slouží k přehlednému zápisu infor-
mací o tom, zda je dítě v pravidel-
né péči praktického zubního léka-
ře, jaký je stav jeho chrupu a zda 
užívá některou z forem fluoridové 
prevence. Zadní strana průkazu 
poskytuje prostor pro důležitá sdě-
lení dětskému lékaři, to znamená, 
že je současně nástrojem komuni-
kace mezi zubním lékařem a pedi-
atrem.

Tabulka: Přehled počtu vytisknutých zubních průkazů od roku 2005

Rok Porodnice
Distribuce ČSK 

(pro děti do 6 let)
Celkem

2005 110 000 ks 110 000 ks

2006 115 000 ks 90 000 ks 205 000 ks

2007 130 000 ks 100 000 ks 230 000 ks

Celkem 355 000 ks 190 000 ks 545 000 ks

PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ A ORGANIZACÍ 
které se na vydávání zubních průkazů podílely nebo podílejí:
FDI (Světová federace zubních lékařů)
Signal
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Česká národní zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Dentocult
Orbit klub

PODPORA 
Tisk zubních průkazů zajišťuje 

Česká stomatologická komora 
ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Většinu nákladů 
hradí Komora z vlastních zdrojů, 
případně za pomoci organizací 
a společností, které mají zájem se na 
vydávání zubních průkazů podílet. 

K nejvýznamnějším partnerům 
patří FDI – Světová federace zub-
ních lékařů a značka Signal, kte-
ré vydávání zubních průkazů dětí 
finančně podporují již od počátku. 
K těmto společnostem se postupně 
přidávali další zájemci o spoluprá-
ci a loga všech jsou zveřejněna na 
zadní straně průkazu. 

V současnosti oslovila Komora 
s úspěchem zdravotní pojišťovny. 

Ale nejde jen o peníze. Jde hlavně 
o to, aby zubní průkaz dítěte vešel 
do povědomí rodičů jako nedílná 
součást zdravotního a očkovacího 
průkazu, aby se jím rodiče řídi-
li a pravidelně se svými dětmi na-
vštěvovali ordinace zubních lékařů. 

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK




