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Ergonomie
MUDr. Tomáš Vaněk

 
Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že zuba-
ři jsou perfekcionisté, detailisté, často pedanti… prostě 
vcelku specifická skupina lidí, posedlých svojí prací, u kte-
ré mnohdy trávím čas nad rámec hodin ohraničujících 
tzv. pracovní dobu.

Ona posedlost, závislost přichází postupně, s léty a po-
čtem spokojených pacientů narůstá.

Každá závislost, jak známo, přináší kromě pocitu uspo-
kojení i riziko vyčerpání, psychického i fyzického. Práce 
zubního lékaře bezpochyby patří k těm nejnáročnějším. 
Jde o práci s lidmi, v určitém napětí, stresu. Jde o práci 
nad detailem, vyžadující soustředění a jemnou motoriku 
v jedné „zaaretované” poloze. Jde o námahu psychickou 
i fyzickou, o práci v prostředí rizika přenosu infekce. To vše 
mnoho hodin denně. Své povolání vykonáváme v pod-
mínkách stále více regulovaných příkazy, zákazy a hrozí-
cími kontrolami.

Ještě jeden zásadní faktor jsem nezmínil, tím jsou naši 
zaměstnanci – sestry a hygienistky. Na dobré spoluprá-
ci s nimi, na dobrých vztazích v praxi přímo závisí naše 
pohoda, kterou tolik potřebujeme. Ze zkušeností svých 
i ostatních vím, jak vyčerpávajícím a mnohdy limitujícím 
faktorem fungování praxe jsou personální problémy. 
Nechci se nyní zamýšlet nad příčinami časté fluktuace 
a neloajality, neochoty pracovat na sobě samém. Je to 
fakt, před který jsme všichni dříve či později postaveni.

Tématem tohoto článku je ERGONOMIE – nauka o práci, 
o jejím racionálním uspořádání.

Ve vztahu ke stomatologii je ergonomie věda o tom, jak 
si uspořádat práci tak, aby tým pracoval s co nejmenší 
námahou a s co největší efektivitou. Aby ošetření bylo 
pro pacienta i pro nás komfortní, kvalitní, bez zbytečné 
zátěže. 

Efektivita znamená maximalizovat výkon i kvalitu s vyna-
ložením minimální námahy – psychické i fyzické.

EFEKTIVITA = OPTIMALIZACE = MANAGEMENT
VÍM CO – JAK – S KÝM – KDE – S ČÍM?

I want to do a good job
Ano, všichni chceme dělat dobře svoji práci.

Stěžejní otázky:
▪	Vím, co chci? A vím, jak to chci?
▪	Vím, jak sedět a jak určitě ne?
▪	 Jak polohovat pacienta? Jak vidět a svítit?
▪	Vím, jak mít vždy vše potřebné po ruce?
▪	 Jak na čtyřruční práci a jak fungovat „sólo“?
▪	 Jak minimalizovat riziko přenosu infekce v ordinaci? 

Jak koncipovat zubní praxi, nábytek, křesla z hlediska 
ergonomie?

A víme, proč je tolik zubařů tak unavených na konci 
pracovního dne… týdne? 

Nabízím několik svých odpovědí:

CHCI dělat svoji práci na úrovni a NECHCI být vyčerpaný.
CHCI pracovat čtyřručně a umět i práci sólo.
CHCI denní pracovní plán, chci vědět, jaké výkony mě 
dnes čekají.
CHCI standardizované pracovní postupy – protokol, pro 
každého v týmu.
CHCI pracovat čtyřručně a v případě potřeby umět praco-
vat sólo – v plném nasazení a soustředění.



StomaTeam 2 | 2018
72

informační  serv is

CHCI mít vše potřebné po ruce:
- vše, co potřebuji k jednotlivým výkonům, jednoduše 

a přehledně roztříděné a uložené 
- vše tak, abych nemusel během výkonu práci přerušit 

a hledat chybějící nástroje a materiály

CHCI minimalizovat riziko přenosu infekce – mám sterili-
zační protokol?
CHCI chránit sebe a své pacienty před rizikem přenosu 
infekce.
CHCI mít pokaždé vše sterilní – ke každému výkonu.

THINK ZIRC
HAND INSTRUMENT SYSTEM ORGANIZATION/ 

ORGANIZATION OF MATERIALS

Všem, kteří si kladou podobné otázky a hledají odpovědi, 
stejně jako já, je určen následující text.

Osobně jsem řadu let hledal systém pro organizaci, chce-
te-li, pro management nástrojů a materiálů, který by mi 
dovolil pracovat tak, jak CHCI. 

Poprvé jsem se s podobným systémem setkal před lety na 
krátkém pracovním pobytu ve Spojených státech. Viděl 
jsem opakovaně celodenní provoz v několika malých i vel-
kých zubních praxích i na výukovém pracovišti univerzity 
v Portlandu, stát Oregon.

Ve skutečném provozu jsem viděl, jak systém funguje. 
Viděl jsem ošetřující lékaře a jejich asistentky plně se sou-
středící pouze a jen na pacienta. Viděl jsem jakým způso-
bem probíhá „úklid” ordinace po každém ošetření a její 
příprava na dalšího pacienta… pozoroval jsem provoz 
v rámci sterilizací. 

Bylo to v době, kdy se nám v Česku o něčem podobném 
mohlo pouze zdát. V následujících letech se mi postupně 
dařilo implementovat leccos z toho, so jsem viděl a co 
jsem si mohl osobně vyzkoušet. Nicméně byla to imple-
mentace jednotlivostí, které mě těšily, současně mi bylo 
ale stále jasnější, že jednotlivosti tvoří celek a že pouze 
ucelený systém je odpovědí na všechny mé otázky. 

Bohužel léta nebyl na našem trhu systém, který by odpo-
vídal mým představám.

Následoval další pracovní pobyt, tentokrát u firmy Zirc, 
Buffalo, Minessota, v roce 2008. Před tímto pobytem 
jsem se opakovaně setkal s několika jednotlivými produk-
ty tohoto výrobce a bylo mi jasné, že jde o prvky podob-
ného systému, který jsem roky hledal. To byl samozřejmě 
i důvod mé cesty do USA.

Zirc (www.zirc.com) je rodinnou firmou, produkující kom-
pletní sortiment produktů pro management nástrojů a ma-
teriálů. Vyrábí kompletní barevný program kazet (kazeta 
= try) a boxů (box = tub), veškerých možných „krabiček”, 
stojánků na vrtáčky, na endo nástroje… zkrátka vše. Není 
žádný problém přehledně a individuálně dle požadavků 
lékaře připravit vše pro jakýkoliv výkon, na každého pa-
cienta. Mám tím na mysli nejen nástroje, ale i všechny 
materiály, stejně tak i veškeré „drobnosti” nutné pro daný 
výkon, prostě vše pro záchovnou stomatologii, pro endo-
doncii, parodontologii, chirurgii, protetiku…

Po implementaci Zirc management systému do své pra-
xe mám na každého pacienta, na každý výkon, doslova 
po ruce vše, co k výkonu potřebuji. Mohli jsme tak plně 
přejít na čtyřruční práci, případně na sólo práci a plně se 
soustředit na pacienta po celou dobu ošetření. Praktic-
ky se nám podařilo eliminovat nutnost přerušit ošetření 
hledáním a sháněním čehokoliv potřebného. Je každému 
jasné, že takto sehraný tým podstatně zvyšuje vnímání 
naší profesionality v očích pacienta i jeho ochotu za tako-
vý servis zaplatit. Každý ví, jak únavné je hledání „věcí”, 
které chybí během ošetření. O to více to platí v dnešní 
době, kdy mnozí z nás pracují s optikou nebo mikrosko-
pem. Kdo z nás si během takového opakovaného hledání 
a odbíhání od práce sundává rukavice, aby si vzápětí na-
sazoval nové? To ovšem znamená riziko přenosu infekce 
mezi všemi zúčastněnými… Prodlužuje se neproduktivní 
čas, „nestíháme” dokončit ošetření v plánovaném čase, 
nabíráme zpoždění… zvyšuje se napětí, konflikty na pra-
covišti… špatná nálada… fluktuace personálu a další 
stres, vyčerpání.

Zavedení Zirc do praxe přineslo další zásadní benefit: 
téměř automaticky je vyřešen koloběh nástrojů mezi 
ordinací a sterilizační místností. Nástroje jsou po ošetření 
vráceny do kazet, spotřební materiál vytříděn a zlikvido-
ván a vše je během několika minut transportováno do ste-
rilizační místnosti, plochy desinfikovány a křeslo ošetřeno 
bariérovým krytím. Proces běží dle protokolu, dle přija-
tých a nacvičených pravidel. Během několika minut je pra-
coviště připraveno na dalšího pacienta, včetně všeho, co 
je třeba pro nerušenou práci v plném rozsahu a při plném 
soustředění. Pokaždé standardně, ve stejné kvalitě, stejně 
pro prvního i posledního pacienta dne. 
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SYSTÉM ZIRC = SYSTÉM PRO MANAGEMENT NÁSTROJŮ A MATERIÁLŮ V ORDINACI

Tácy neboli treje + podložky pro uložení nástrojů na treji:
- barevné kódování podle jednotlivých typů výkonů – zá-

chovná stomatologie, protetika, chirurgie, parodontolo-
gie, hygiena…

- barevné sladění treje, podložky na nástroje, stojánku na 
vrtáčky, sterilizační kazety, boxu

- kompletně připravená kazeta pro výkon „sanace”
- kompletně připravené boxy pro výkon endodoncie
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ZIRC mi umožnil zavést pravidla = protokol pro koloběh nástrojů mezi ordinacemi a „sterilkou”.

CEl�FíRAL 
STERILIZ IION AREA 

< o

UNUSED TRAY 

> 

USE□ TRAY 

Použitý materiál a nástroje jsou po ošetření bezprostředně transportovány z ordinací do sterilizační míst-
nosti. Zde je vše vytříděno – desinfi kováno – sterilizováno – zabaleno a uloženo dle pravidel.

Sterilizační místnost 
- skříň pro uložení použitých trejů je značena červeně
- protokol dle směru pohybu hodinových ručiček – skříň 

pro použité je po vstupu do sterilizační místnosti vlevo

- místo pro uskladnění čistého a sterilního je ve sterilizač-
ní místnosti vpravo od vstupu

OD ŠPINAVÉHO K ČISTÉMU
= pravidlo č. 1

 




