
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠŤASTNÝ ÚSMĚV
Pomáháme dětem s rozštěpem projít léčbu s úsměvem.

Občanské sdružení Šťastný úsměv vzniklo v roce 2005. Naším hlavním 
cílem je sbližovat rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem 

obličeje. Pomáháme jim projít dlouhou a náročnou léčbou této vrozené 
vývojové vady, která trvá až do dospělosti, se šťastným úsměvem.

„Někdy je radost zdrojem našeho úsměvu 
a někdy je úsměv zdrojem naší radosti.“

Co je to rozštěp obličeje?
Rozštěp obličeje je vrozená vývojová vada, 
kde nedošlo k přirozenému spojení střední 
a boční části obličeje ve 4.-7. týdnu těhotenství. 
Rozštěpové vady mají různou intenzitu, mohou 
být jen naznačené nebo i oboustranné celkové. 
Protože postihují obličej, patří mezi vady 
nejnápadnější.
Řadí se mezi jedny z nejrozšířenějších vrozených 
vývojových vad. Jsou známé již od starověku 
a ani přes veškeré výzkumy a prevenci 
rozštěpových vad obličeje neubývá. V České 
republice přijde každý rok na svět přes 100 000 
dětí. Asi 160 z nich s rozštěpem v obličeji.
Příčina vzniku rozštěpu je vždy kombinací 
vnějších a vnitřních vlivů, které působí na plod. 
Pouze 20% těchto vad je dáno genetickým 
základem přeneseným na dítě od rodičů, 60% 
vzniká jako vada nová ze zevní příčiny a 20% 
je kombinací obou vlivů. Zevní látky, které jsou 
známé jako teratogeny (negativně ovlivňující 
vývoj plodu), jsou např. některá antibiotika, 
vitamín A, viry, hormony, kouření, alkohol a další. 
Pro vznik rozštěpu musí působit vždy několik 
vlivů současně.

Jak se rozštěp léčí?
Léčba rozštěpu v současné době dosahuje 
za spolupráce celého lékařského týmu specialistů 
a rodičů dítěte výborných výsledků. Na léčbě 
se podílí plastický chirurg, ortodont, lékař ORL, 
logoped, implantologa i psycholog. Děti s rozštěpem 
obličeje mohou díky těmto specialistům prožít zcela 
normální, plnohodnotný život.

Zvyšováním informovanosti široké veřejnosti 
chceme dosáhnout odstranění předsudků 
o této vrozené vývojové vadě, která postihuje 
obličej, nikoliv však intelekt (není-li rozštěp 
pouze průvodním jevem nějakého syndromu) 
a pomoci tak našim dětem dospět ve zdravě 
sebevědomé jedince, kterým nezůstanou z doby 
dětství a dospívání jizvy na duši způsobené 
nepochopením a netolerancí okolí.

Adam rozštěp levostranný

Ludmila rozštěp pravostranný

Lenka rozštěp oboustranný

Jaromír rozštěp oboustranný

 Chcete se dozvědět více? 
Chcete pomoci? 

www.stastny-usmev.cz


