Zpráva z 10. výročního kongresu EAOM – Evropské asociace orální medicíny
Evropská asociace orální medicíny (EAOM) pořádala spolu s Americkou akademií orální
medicíny (AAOM) ve dnech 21.–25. 9. 2010 desátý výroční kongres. Akci organizovaly
společně všechny hlavní dentální univerzity sídlící v Londýně: King´s College London,
Bart´s and The London School of Dentistry a UCL Eastman Dental Institute s podporou
University of London.
Akce se konala v honosných prostorech Methodist Central Hall naproti Westminster Abbey
v samém srdci Londýna. Hlavní sál hostil okolo 250 odborníků z celého světa především ze západní
Evropy, Japonska a USA. Z České republiky jsem se, pokud je mi známo, účastnil sám s prezentací
posterů kolektivu autorů parodontologického oddělení Stomatologické kliniky FNUSA a LF MU
v Brně s názvy Orofacial manifestation of Langerhans cell histiocytosis (LCH) a Successful
steroid therapy of Stevens Johnson syndrome with oral manifestations.
Zahajovací ceremoniál proběhl v sídle Royal College of Surgeons, kde pronesli zdravici
děkani jednotlivých univerzitních pracovišť a prezident kongresu prof. Stephen Challacombe
z King´s College London. Součástí večera byla prohlídka Hunterova anatomického muzea, které je
ojedinělou sbírkou vzácných anatomických preparátů sira Johna Huntera.
Konference měla dvě hlavní témata – problematiku xerostomie a lichen planus oralis.
V první části přednášející shrnuli současné poznatky týkající se problematiky suchých úst
a hyposalivace. V druhém bloku přednášek autoři prezentovali současný pohled na etiologii,
diagnostiku, léčbu, komplikace a prognózu orálních projevů lichen planus.
Velmi zajímavou součástí byl klinickopatologický blok, během kterého dostal jeden
odborník (vyzyvatel) od autora kazuistického případu nezbytné informace pro diagnostickou
rozvahu. Následně pak vyzyvatel nastínil svůj návrh terapie a diferenciální diagnózu. Autor
vystoupil ihned poté a prezentoval celý případ tak, jak byl vyřešen. Docházelo zde k brilantní
výměně názorů a prezentované případy byly poučné.
Celý kongres byl zakončen v překrásných historických prostorech Guildhall, jedné
z nejstarších reprezentativních budov Londýna z 12. století. Konference měla velmi přátelskou
atmosféru a vysokou odbornou úroveň. Chtěl bych poděkovat ČSK za podporu z Účtu klinik.
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Obr. 1: Methodist Central Hall

Obr. 2: Autor MUDr. Jan Vokurka s prof. Stephenem Challacombem, prezidentem EAOM.
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