Zpráva z kongresu
4. výroční kongres European Society of Microscopic Dentistry (ESMD)
18.–20. 9. 2014, Barcelona, Španělsko
Ve dnech 18.–20. září 2014 se konal čtvrtý výroční kongres Evropské společnosti mikroskopické
stomatologie. Po německém hlavním městě Berlině, které hostilo kongres před dvěma lety,
převzala pomyslné žezlo katalánská metropole Barcelona. Program pojila tenká nitka
mikroinvazivity – kdy být minimálně invazivní, kdy nebýt vůbec invazivní a jaké jsou
momentálně hranice našich možností.
První den začal přednáškou o Digital Smile Design (DSD) dr. Andrea Ricci z Itálie, který se
před dvěma lety objevil i na kongresu České akademie dentální estetiky. S velmi podobnou
přednáškou se představil i na barcelonské půdě. Další přednášející prvního dne byli zastíněni
dr. Carlem Ghezim, spolupracovníkem a vrchním parodontologem samotného Massironiho,
a prof. Milichichem, jednou z vůdčích osobností Bioemulation study group. Dr. Carlo Ghezi ve
strhující přednášce s vysokým formálním, ale i obsahovým standardem popsal hranice možnosti
překrytí recesů pomocí pojivových štěpů s různými technikami se zvláštním zřetelem na koronálně
posunutý lalok, který považuje stále i v době tunelizačních technik za zlatý standard. Prof. Milichich
se ve své téměř tříhodinové přednášce zabýval biomechanikou a bioemulací. Rozebral stavbu zubních
tkání z pohledu mechaniky – osvětlil principy peripheral rim, compression dome, Raineyho lišt
a následně na příkladech znázorňoval praktické dopady. Nutno podotknout, že jeho náhled na řešení
cracked tooth syndromu a celkově prasklin zubů se rozhodně nedal nazvat miniivazivním, ale plně
respektoval principy biomechaniky, z kterých vycházel.
Druhý den začal opakovaným výstupem dr. Carla Gheziho – tenkrát o minimálně invazivní
chirurgické terapii vertikálních defektů. I přes velmi omezený čas osvětlil zásady Minimal Invasive
Surgical Technical (MIST) dr. Cortelliniho a srovnával ji se Single Flap Access (SFA) prof.
Trombelliho – to vše s velmi povedenými video ukázkami operací. Další přednášející dr. Tommie
Van de Velden už byl jen ve stínu dr. Gheziho, i když i jeho přednáška byla na vysoké úrovni.
Po dr. Janu Berghamsovi, který ukázal prakticky hranice možností použití kofferdamu, přišlo pro
mne největší zklamání kongresu – dr. Julian Weber. Hlavní hvězda druhého dne přednesla v podstatě
reklamní sdělení firmy Dentsply Maileffer, které si nezadalo s přednáškou prof. Bouillaguera konanou
v rámci Swiss conceptu tento rok ve Znojmě. Závěr kongresu přinesl příjemné překvapení v podobě
prezentace konceptu CAMBRA (Caries Management By Risk Assesment), zabývající se tim, kdy, jak
a u kterých pacientů intervenovat. Poslední přednáška v podobě dentální mikroskopické fotografie
dr. Oscara von Stettena byla již jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Osobně i přes drobná zklamání hodnotím kongres a jeho přínos velmi pozitivně. Přivedl mě na
cestu několika velmi zajímavých konceptů, které by mi jinak zůstaly utajeny. Chtěl bych tímto ČSK
poděkovat, že mi díky příspěvku z Účtu klinik umožnila zúčastnit se této vzdělávací akce a pomoci mi
v osobním růstu, z kterého můžu následně čerpat v pregraduální výuce.
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