Zpráva z účasti:

EUROPERIO 8
3.–6. června 2015, Londýn, Velká Británie
V letošním roce se ve městě nad Temží konalo ve dnech 3.–6. 6. 2015 rekordní Europerio ve své
historii. Na této konferenci se sešlo více než 9500 delegátů z celého světa, takové „multikulturní
dentální mraveniště“, za účasti české vlajky nesené předsedou České parodontologické
společnosti MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA.
Celý program byl koncipován do několika odborných sekcí, které obsáhly nejdiskutovanější otázky
týkající se parodontologické i implantologické problematiky. Každý den běželo až sedm sekcí
paralelně, a proto nebylo možné zhlédnout vše.
V parodontologickém odborném programu si účastník mohl vybrat z témat od etiologie a
diagnostiky parodontitid, přes mukogingivální chirurgii až po miniinvazivní regenerativní terapii
parodontitid.
V sekci mukogingivální chirurgie se sešlo několik výborných přednášejících s mírně rozdílnými
názory na volbu operační techniky při terapii gingiválních recesů. Mukogingivální a regenerativní
chirurgie se velmi často objevovala i v implantologických sekcích, což je pochopitelné vzhledem
ke vzájemné provázanosti.
Velká část implantologického programu byla věnována načasování implantace a limitům
jednotlivých typů implantací. Stálou problematikou jsou techniky regenerace, použití materiálů nebo
jejich kombinace a následná stabilita regenerovaných tkání jako opora implantátů. S narůstajícím
počtem dentálních implantátů je jisté, že na každé takové akci bude čím dál více věnován významný
prostor problematice periimplantitid, kdy dle mého názoru byl na Europerio 8 závěr jednoznačný –
pouze konzervativní terapie nestačí, ale přesná „kuchařka“ neexistuje.
Na Europerio 8 bylo vystaveno pro mne neuvěřitelných více jak 1300 posterů, které pochopitelně
nemohly být prezentovány všechny. Organizátoři vybrali zhruba sto posterů, které autoři osobně
okomentovali. Z českých autorů posterů byl mezi prezentující vybrán MUDr. Jan Streblov se svým
posterem: Autotransplantation of matured third molar into distal maxillary regions with limited
bone height using a transcrestal sinus floor elevation technique.
Program byl samozřejmě doplněn řadou hands-on kurzů a velkou výstavou výrobků různých firem.
Byl jsem mile překvapen, kolik českých zubních lékařů se této akce zúčastnilo. Tak třeba na viděnou
příště v r. 2018 na Europerio 9 v jistě zajímavém Amsterdamu.
Akce, pro kterou jsem vypracoval poster Microbial colonization of peri-implant sulci in patients with
periodontitis, jsem se zúčastnil s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK.
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