Zpráva z účasti:
25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)
1.– 4. 7. 2015, Glasgow, Velká Británie
Kongres Mezinárodní pedostomatologické asociace (IAPD) se koná vždy jednou za dva roky
a předpokládá se tedy hojná účast přednášejících z celého světa. Na letošní 25. kongres se
dostavilo na 1600 odborníků z řad zubních lékařů z celého světa. Zaznělo zde více než 400
odborných prezentací v 36 sekcích a bylo prezentováno na 800 posterů v 13 sekcích. Program
se každý den skládal ze tří společných prezentací probíhajících v jednom sále a následujících
prezentací, které probíhaly souběžně ve 3 konferenčních místnostech. Heslem celého kongresu
bylo ,,Voice of child“.
První den kongresu začal odborný program hlavním sympoziem s názvem Orofaciální
anomálie u dětí a dospívajících a jejich psychosociální vliv na vývoj jedince. Cílem sdělení bylo
poukázat na nutnost dentální rehabilitace pacientů se ztrátou zubů následkem úrazu nebo kariézní
destrukce prostřednictvím dětských zubních náhrad, soustředit se na zvládnutí základních
hygienický a dietetických preventivních opatření (prof. Nichola Rumsey, UK). V následujícím
paralelním sympoziu s názvem Amelogenesis imperfecta – diagnostika a klinické výzvy byla
diskutována genetická predispozice a klinické a psychosociální pozadí tohoto onemocnění. Při
poruše určitých genů dochází u pacientů ke vzniku amelogenesis imperfecta (např. FAH83H,
WDR72, SLC24A4, STIM1 atd.). Poškozením mnoha z těchto genů však dochází i k jiným
klinickým projevům, např. epilepsii. V přednášce prof. Agnes Bloch (Zupan, Francie) byly
stručně shrnuty geny, při jejichž poškození dochází ke vzniku amelogenesis imperfekta, a současně
zde byla shrnuta onemocnění, při kterých lze očekávat jako jeden z klinických projevů právě tento
typ onemocnění. V následující přednášce Dr. Susan Parekh (UK) nám byla představena
problematika pacienta s amelogenesis imperfecta z hlediska psychosociálního. Dr. Parekh na
základě dotazníku zjistila, že většina pacientů, především adolescentů s tímto typem onemocnění, se
za stav svých zubů stydí a mají problémy navázat sociální kontakt. Z této přednášky jasně
vyplynulo, jak nezbytná je léčba těchto pacientů z estetického hlediska již v raném věku
a především v období dospívání. U dočasného chrupu je pak vhodné zhotovit na zuby kompozitní,
zirkonové, eventuálně kovové korunky ke snížení citlivosti a zlepšení estetického vzhledu.
Hlavní sympozium konané druhý den kongresu se věnovalo specifické problematice bolesti
při ošetřování dětských pacientů. Prof. Linda Franck prezentovala případy ošetření anxiózních
dětí za pomocí entonoxu, topické anestezie a lokální anestezie. Satelitní sympozium s názvem
Management orálního zdraví u dětí – moderní prevence zubního kazu se věnovalo významu lokální
aplikace fluoridu při managementu iniciálních kazivých lézí (Dr. Nicola Innes, UK).
Hlavní sympozium třetího dne kongresu bylo věnováno strachu dítěte z ošetření. Prof.
Marie Therese Hosey (UK) prezentovala přístup pedostomatologa k dítěti. Následující přednáška
prof. Murray Thomson (Nový Zéland) byla zaměřena na psychosociální aspekty ošetření
v celkové anestezii. V současné době převažuje trend snížit množství celkových anestezií na úkor
analgosedací a ošetření za pomoci rajského plynu (entonoxu).
Aktivní účast autora tohoto sdělení na konferenci spočívala v prezentaci posteru autorů
Papež, Dostálová, Chleborád, s názvem Management extrakce zubu u pacienta s těžkou formou
Hemofilie A. Výsledky studie podpořené projektem IGA MZČR č. 13351–4 byly prezentovány
v sekci Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology. V diskuzi, která následovala po
prezentaci, jsme se především zaměřili na téma potřeby centralizace péče těchto pacientů na
specializovaná pracoviště.
Kongres byl příležitostí rozšířit si znalosti v oblasti pedostomatologie a prohloubit
spolupráci s univerzitními pracovišti v zahraničí. Jménem svých spolupracovníků chci vyjádřit ČSK
poděkování za podporu při prezentaci výzkumu realizovaného na Stomatologické klinice dětí
a dospělých 2. LF UK a FN Motol v Praze na významném mezinárodním vědeckém fóru.
MDDr. Jakub Papež
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
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Obr. 1: Česká delegace na kongresu Mezinárodní pedostomatologické asociace (IAPD), který se
konal ve dnech 1.–4. července 2015 v Glasgow, Velká Británie.

Obr. 2: Konferenční místnost.

Obr. 3: U českého posteru (zleva) MDDr. Jakub Papež, MUDr. Karel Chleborád, Ph.D.

