Zpráva z Amsterdamu - 43. výroční kongres EPA
Ve dnech od 4. - 7. 9.2019 proběhl 43. výroční kongres EPA (European Prosthodontics
Association) v Amsterdamu. Kongres byl v letošním roce na program velmi bohatý, neboť byl
spojen s 18. výročním kongresem ICP (International College of Prosthodontics), který se koná
jednou za dva roky. V průběhu kongresu promluvilo 40 zvaných řečníků, proběhlo několik
kratších ústních prezentací a bylo představeno více než 200 posterů. Počet účastníků byl asi
kolem 900 z 54 zemí.
Vzhledem k počtu kvalitních přednášek stojí zmíníme jen některé z nich. Úvod kongresu byl
věnován stárnutí populace (S. Koka, USA). Ve svém vystoupení autor zhodnotil možnosti
protetické léčby u gerontů. V závislosti na celkovém zdravotním stavu a stavu duševním je
vhodné u osob závislých na péči jiných zhotovit snímatelnou náhradu. U pacientů nezávislých
je vhodné fixní řešení defekt chrupu, dovolí-li to stav chrupu a úroveň dentální hygieny, která
je hlavním kritériem pro výběr správného a relevantního návrhu terapie. Autor zmínil, že
u pacientů s poškozeným parodontem stoupá riziko pneumonie po 80. roce až 4x ve srovnání
se zdravou populací. Stejně jako se stává (ze stejného důvodu) rizikové spaní se snímatelnou
náhradou.
Další zajímavou přednáškou bylo vystoupení B. Van Meerbeecka (Belgie) na téma adhezivní
technika v současné protetice. V závislosti na typu materiálu se nejprve provede naleptání
povrchu náhrady, respektive opískování u kompozit a zirkonoxidové keramiky. Pak následuje
silanizace a bondování povrchu bez osvitu a následně se provede fixace kompozitním
cementem. U zirkonoxidové náhrady pracujeme bez adheziva.
Další den přednesl velmi zajímavou přednášku F. Lobbezoo (Nizozemí) na téma bruxismu,
kdy zmínil velké populační studie z roku 2001 a 2013. Bruxismus byl prokázán na základě
dotazníkového šetření až u 10 % populace. Léčba s reorganizací okluze je vhodná až při těžké
patologické attrici (klasifikace dle indexu TWI - tooth wear index) nebo úporných bolestech
orofaciálního systému. Dále byla zjištěna jeho spojitost s úrovní kognitivních funkcí
a kolapsem horních cest dýchacích s apnoe. Zde bruxismus bortí zavedené vzory a může být
i pozitivním faktorem.
V rámci kongresu proběhly i dvě posterová sdělení českých zástupců na kongresu. První
z nich byla společná práce autorů: J. Charvát jun., H. Hubálková, M. Bartoňová, J. Charvát
sen., L. Vavřičková: Implant and Root - Supported Overdentures and Fuction of
Mechanoreceptors. Druhou jsem prezentovala sama: L. Vavřičková, A. Krejčová, M. Kapitán,
H. Korbová, H. Hubálková: Digital versus Conventional Impression in Fixed Prosthodontics:
The patients´view.
Příští rok se bude konat výroční kongres EPA v Athénách (17. - 19. 9. 2020).
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