Zpráva z 23. kongresu Mezinárodní asociace dětského zubního lékařství –
IAPD 2011
Ve dnech 15.–18. 6. 2011 se v řeckém městě Atény konal 23. kongres Mezinárodní
asociace dětského zubního lékařství – IAPD 2011 (The 23rd Congress of International
Assotiation of Paediatric Dentistry – IAPD 2011) s hlavním tématem:
Interdisciplinary Approach to Paediatric Dentistry.
Odborné příspěvky byly rozděleny do několika kategorií: Cariology, Dental anomalies,
Dental anxiety and behavioural management, Dental materials, Dental trauma, Endodontics,
Epidemiology, Growth and development – Orthodontics, Oral medicine and patology, Prevention,
Public health, Syndromes and genetics, Special needs patients and Others.
Kongres probíhal v prostorách mezinárodního konferenčního centra The Megaron Athens,
konkrétně v šesti sálech. Každý den byl v jednotlivých sálech rozdělen do čtyř časových bloků
podle základních témat.
Kongres obsahově naplnili převážně zástupci medicínských oborů, přesto se však našlo i
několik příspěvků zabývajících se čistě technickými tématy, jako jsou dentální materiály a možnosti
zobrazování.
V rámci kongresu probíhala také posterová sekce, kde bylo představeno 574 posterů. Kongres
byl první den zahájen hlavním sdělením, uvítacím ceremoniálem, workshopem postgraduálních
studentů a krátkými úvodními sděleními. Dále bylo každý den možno zhlédnout na 60 krátkých
sdělení a 200 posterů. O své zkušenosti z mezioborové spolupráce se přijeli podělit účastníci
z mnoha zemí Evropy, Ameriky, Austrálie i Asie.
Díky příspěvku z Účtu klinik ČSK jsem se mohla osobně kongresu zúčastnit a reprezentovat
tak 1. LF UK Praha a Dětskou stomatologickou kliniku FN Motol. Aktivně jsem prezentovala
příspěvek Use of imaging technologies (X-ray, CT) for planning surgical treatment
(autoři B. Pasteláková, M. Stanková, I. Michalusová, M. Hubáček, T. Dostálová).
Organizátoři se výborně postarali nejen o odbornou část kongresu, ale i o tu společenskou.
Každý den byla připravena možnost probrat své nápady a výzkumnou činnost s kolegy z různých
světových univerzit na některé ze společenských akcí. Na závěr kongresu se konal galavečer, na
němž proběhlo vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší příspěvek.
Kongresu se účastnili z DSK FN Motol MDDr. Blanka Pasteláková, prof. MUDr. Taťjana
Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Magdaléna Kašparová, MUDr. Otakar Dubec a MUDr. Radek
Hippmann. Dále zde byli účastníci z 1. LF UK, z fakulty v Hradci Králové a Plzni. Kongres byl
velkým informačním přínosem pro dětské zubní lékařství.
Příští ročník IAPD se bude konat v korejském Soulu v roce 2013.
MDDr. Blanka Pasteláková
Dětská stomatologická klinika LF UK a FN Motol

1

