LÉČBA BISFOSFONÁTY – INFORMACE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE
KOMENTÁŘ K LETÁKU, KTERÝ JE ROZESÍLÁN S LKS Č. 9/2014
Vážení čtenáři, uprostřed zářijového LKS č. 9/2014 najdete vložený leták s názvem „Léčba
bisfosfonáty – informace pro Vašeho zubního lékaře“. Česká stomatologická komora zajistila jeho
distribuci v reakci na časté dotazy zubních lékařů z terénu a na diskusi k této odborné
problematice na květnovém 61. jednání sněmu ČSK. Text letáku přehledně shrnuje nejnovější
dostupné informace ohledně stomatologického a následně i stomatochirurgického přístupu
k pacientům, kteří užívají léky ze skupiny bisfosfonátů a jsou vystaveni riziku vzniku
bisfosfonátové osteonekrózy čelisti (BRONJ). V letáku najdete také kontakty pro konzultaci
BRONJ a upozornění, že na trhu se objevují i další nové léky, které jsou spojovány se vznikem
osteonekrózy.
Leták, který vznikl jako součást informačních materiálů primárně pro onkologické pacienty,
zpracoval kolektiv autorů z Kliniky ÚČOCH FN Ostrava, Kliniky ÚČOCH LF UK a VFN Praha a
Kliniky ÚČOCH LF MU a FN Brno: MUDr. Tereza Hošková, MUDr. Radomír Hodan, MUDr. Jan
Štembírek, Ph.D., MUDr. Gabriela Pavlíková, MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. Česká stomatologická
komora autorům děkuje za svolení rozšířit tento leták prostřednictvím časopisu LKS mezi všechny zubní
lékaře.
Na vysvětlenou k tomu, proč a jak informační leták vznikl, autoři uvádějí:
„Bisfosfonáty náleží do specifické skupiny léků, které jsou indikovány onkology, hematology,
internisty, ortopedy, revmatology, endokrinology a gynekology. Jsou užívány dlouhodobě a vzhledem ke
schopnosti deponovat se v kostech ovlivňují jejich metabolismus i po ukončení terapie. Stomatologická
intervence v průběhu nebo po léčbě bisfosfonáty je spojena s vyšším rizikem rozvoje bisfosfonátové
osteonekrózy čelisti (BRONJ).
S ohledem na tato fakta by měl být pacient opakovaně edukován a stomatolog by měl být o
léčbě bisfosfonáty informován.
Připravili jsme dva typy informačních letáků, které dostává pacient od lékaře předepisujícího
bisfosfonát. První informační materiál je určen výhradně pro pacienta. Lze jej použít před zahájením
léčby, ale vzhledem k dlouhodobosti léčby i v průběhu terapie. Jeho součástí je rovněž odtrhovací list pro
možné potvrzení od stomatologa, že je informován o léčbě. Stomatologem potvrzený odtrhovací list si
může předepisující lékař zaevidovat.
Druhý tištěný materiál je obdobně předáván pacientovi lékařem předpisujícím bisfosfonát, ale je
určen zejména pro stomatologa s cílem stručně informovat o BRONJ a poradit na základě zkušenosti
autorů a odborné literatury, jak k tomuto pacientovi přistupovat před i během léčby (pozn. redakce: právě
tento leták najdete v LKS).
Aktivně jsou materiály pro pacienty používány od konce roku 2012, pro stomatology od května
2013. Motivace ke stomatologickému vyšetření před zahájením léčby bisfosfonáty je klíčová a nezbytná.
Nad rámec zamýšlené vyšší vzájemné informovanosti mezi pacientem a stomatologem došlo pravděpodobně s přispěním těchto informačních letáků - ke zvýšené komunikaci mezi onkology a jejich
spádovými stomatochirurgickými pracovišti.“
Text letáku doplněný obrazovou dokumentací je zveřejněn také na
https://registrbo.fno.cz (PDF s názvem Bisfosfonátová osteonekróza čelistí).
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