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Měl jsem možnost se zúčastnit 
velkého mezinárodního kongresu 
evropské protetické asociace (ePA), 
který ve dnech 3. – 5. 9. 2015 v Praze 
organizovala Česká společnost 
protetické stomatologie ve spolupráci 
s ČSK a pod záštitou rektora 
Univerzity Karlovy. Jsem opravdu rád 
za pozvání na kongres a mohu říci, 
že jsem byl velice spokojen jak s jeho 
organizací a odbornou náplní, tak 
s přátelskou atmosférou, která kongres 
doprovázela. 

Atmosféra se jistě odvíjela od orga-
nizačního jádra, které tvořili schopní 
a obětaví lidé. Soustředili se kolem pre-
zidentky kongresu doc. MUDr. Hany 
Hubálkové, Ph.D., a vykonali veliký kus 
práce organizační i společenské. Zvoli-
li méně obvyklé místo kongresu, které 
se nacházelo v Designhotelu Elephant 
– přednášky probíhaly v Kongresovém 
centru U Hájků. 

Zájem o kongres byl velký, o čemž 
svědčí naplněné sály, kde někdy nebylo 
dost místa pro všechny zájemce. V zása-
dě, až na drobné výjimky, se podařilo do-
držet časový harmonogram. Diskusí bylo 
hodně, přednášející byli připraveni. Jis-
tě zaujala skutečnost, že pozvání přijali 
opravdu velice známé osobnosti z Evro-
py, USA i jiných států. Nechyběl ani vý-
běr představitelů české stomatologie.

Není možné vyjmenovat všechny řeční-
ky zahraniční a naše (ePA 2015 Abstract 
Book najdete na www. epa2015.cz). Dle 
diskusí lze soudit, že přítomné přednášky 
upoutaly. Pro rozsah programu (probíha-
ly i tři sekce současně) se účastníci museli 
rozhodnout pouze pro jimi vybrané. 

Zaujali jistě prof. T. J. Salinas, prof. 
C. de Baat, dr. B. e. Pjetursson, prof. 

J. Setz porovnávající klasickou proteti-
ku a implantologii. Využití implantátů 
jako metoda náhrady se objevila v řadě 
přednášek (prof. N. Forna, dr. S. Nay ar, 
dr. P. Kříž, doc. R. Foltán, dr. P. Barták, 
dr. J. Krug a další). Častými náměty by-
ly nové materiály a techniky používa-
né v protetice a implantologii. Právem 
budily zájem i diskusi. Odeznělo ještě 
mnoho velice důležitých sdělení, např. 
dr. P. Gehrke se zaměřil na New ho-
rizons in implant prosthodontics, dr. 
I. Sailer na Digital technology, doc. 
R. Šmucler na Robotic prosthodon-
tics, dr. N. West a dr. J. Reeves pojed-
naly o rizikových faktorech u pacientů 
s implantáty a významu orální hygieny. 
Možností v implantologii i protetice se 
objevilo mnoho, ale je zde i otázka fi-
nanční dostupnosti, nezbytnosti kva-
litních znalostí jak teoretických, tak 
i praktických. Je potřeba změnit i výu-
ku protetiky, což odeznělo v několika 
přednáškách (dr. T. Närhi, dr. G. Papa-
vasiliou). Kongres ukázal velký rozvoj 

nových možností, ale také naznačil, 
že ne vše je snadné uvádět do běžné 
pra xe.

Zdařil se organizační zlom, nebylo 
tlumočení do českého jazyka, jednacím 
jazykem byla jen angličtina. Jistě není 
zcela jednoduché plně rozumět odbor-
ným přednáškám v cizím jazyce, pro-
to mne mile překvapila poměrně vysoká 
účast českých lékařů (asi 50). Celkem se 
zúčastnilo 400 stomatologů prakticky 
z celého světa, včetně Japonska, USA 
i Kanady. Osvěžením byl doprovodný 
společenský program umožňující ne-
oficiální kontakty. Česká stomatologie 
se představila odborně i organizačně 
ve velice dobrém světle, což bylo navíc 
podtrženo i kulinářskými zážitky. Vyja-
dřuji uznání a dík organizátorům kon-
gresu.

doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
Stomatologická klinika LF UK 

a FN Hradec Králové

Čestné uznání za svoji přednášku na 
kongresu EPA 2015 získala MUDr. 
Wanda Urbanová z pražské 3. LF UK. 
Se spoluautorkami MUDr. Magdalenou 
Koťovou, Ph.D., a doc. MUDr. Marií 
Bartoňovou, CSc., zpracovala téma Cleft 
patients – solutions of dental defects.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., patřil 
na kongresu EPA 2015 ke zvaným 
řečníkům. Vystoupil s přednáškou 
Agressive periodontitis and orthodontic 
treatment.




