
34. výroční kongres Evropské protetické asociace 

__________________________________________________________ 

 
Evropská protetická asociace (EPA), která sdružuje národní evropské odborné protetické 
společnosti, každoročně pořádá svoji výroční konferenci v období září/říjen v některé evropské 
zemi. Ta letošní  se konala v Prištině, hlavním městě Kosova, 23. – 25. 9. 2010, příští rok se bude 
konat ve Švýcarsku – v Bernu. 
 
Nosným tématem kongresu byla otázka : "Contemporary Prosthodontics, how far can we go? 
(Překlad: Současná protetiko, kam až můžeme jít?)". 
Odpověď se snažili najít účastníci kongresu jak ve svých prezentacích tak v kuloárových 
diskuzích v bohatém doprovodném programu. Byly zde slyšet jazyky ze všech světových 
kontinentů. Českou republiku zastupovalo 9 účastníků, z toho 5 osob ze Stomatologické kliniky 
VFN a l. LF UK v Praze. Pracovníci Stomatologické kliniky  zde přednesli celkem 6 přednášek 
s tématy od rekonstrukce klinické korunky zubu přes ošetřování pacientů s rozštěpovými vadami, 
s nádorovými onemocněními v maxilofaciální oblasti, ošetření obličejovými epitézami a jejich 
významem pro kvalitu života onkologicky nemocných až k problematice syndromu Hajdu-
Cheney a stomato-protetické péče o takto  postižené jedince. 
 
 Přednášky a autoři : 

 

  -    How far can facial epithesis influence health-related quality of life? 

        A case report. 
        Hubalkova H., Krejcarova I., Bartonova M., Charvat J., Mazanek J. 
 
- Premaxilla and patients with bilateral cleft-cooperation of maxillo-facial surgical and 

prosthetic treatment. 
Bartonova M., Hubalkova H., Kozak J. 
 

  -    Substantiation of Artificial Crowns Thickness under Extreme Contact Loading  

        Abrasion: Finite Element Analysis. 
Linetskiy I, Demenko V., Hubalkova H. et al. 

   
- Stress Evaluation In Hard Dental Tissues in Abrasion Using Finite Element Analysis:  

A  Methodological   Study. 
      Linetskiy I., Demenko V., Shevchenko A., Tretyak I. 
 
- Ultimate Masticatory Force As The Criterion For Proper Dental Implant Selection. 

Linetskiy I., Demenko V., Hubalkova H., Mazanek J., Shevchenko A., Nesvit K. 
   
- Characteritics of Hajdu-Cheney  Syndrome and Specifics of the Complete Denture: 

Case Report. 
Charvat J., Dostalova T., Marik I., Hubalkova H., Bartonova M. 

 
Během 3 dnů kongresu mohli účastníci vyslechnout 7 pozvaných řečníků, dále 53 přednášek 
v různých sekcích a prostudovat 104 posterů. 
„Oxford lecture“ přednesl prof. Bengt Owall z Dánska na téma „Prosthodontics – much more 



than making teeth“. Velká část dalších příspěvků se zabývala úspěchy a neúspěchy dentální 
implantologie, ošetřováním stárnoucí populace zubními náhradami, vlastnostmi a technologií 
zpracování nových dentálních materiálů, maxilofaciální protetikou i problematikou 
temporomandibulárních kloubů. 
Po jednáních o pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v oboru protetické stomatologie a 
zubního lékařství  a jeho perspektivách  (prof. B. Owall, prof. R. Welfare, prof. P. Wright, prof. 
W. Kalk, dr. J. Wilson,) se přednášející zúčastnili hlavního meetingu s představiteli Evropské 
protetické asociace a národních protetických společností, kde byla diskutována úroveň vzdělání 
zubních lékařů v oblasti protetického zubního lékařství. EPA  doporučuje pro zvýšení kvality 
zubní péče zavést ve všech zemích EU protetickou specializaci. 
Lékaři Hubálková H., Bartoňová M., Charvát J. byli z rozhodnutí Výboru EPA uznáni specialisty 
v oboru protetické stomatologie s celoevropskou platností. 
 
EPA od svého založení v roce 1977 tak každoročně sleduje trendy a výzvy ve stomatologické 
protetice nejen po celé Evropě ale i v celosvětovém kontextu. 
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