Zpráva z účasti:

Seminář ORÁLNÍ MEDICÍNA – choroby dutiny ústní: aktualizace
v diagnóze, histopatologii a léčbě
24.-25. října 2015, Salcburk, Rakousko

Ve dnech 24.-25. 10. 2015 se v Salcburku konal víkendový seminář na téma „Orální
medicína – choroby dutiny ústní: aktualizace v diagnóze, histopatologii a léčbě. Na půdě
salcburské univerzitní nemocnice, pod záštitou Evropské asociace pro kranio-maxilofaciální chirurgy, se sešli zástupci všech oborů, kterých se orální medicína
dotýká a které zajímá – zubní lékaři, parodontologové, maxilofaciální chirurgové,
maxilofaciální patologové, implantologové, dermatovenerologové, dermatopatologové,
imunologové, mikrobiologové…
Hlavním hostem kongresu byl profesor J. J. Sciuba, DMD, PhD., z Baltimoru, jehož
přednášky prolínaly oba víkendové dny. Začaly celkovým přehledem chorob dutiny ústní,
poté se autor detailně zaměřil na autoimunitní onemocnění ústní sliznice a závěrem se věnoval
konkrétním případům, kde bylo poukázáno i na chyby v diagnostice a léčbě. Přednášky se
doplňovaly se sděleními ostatních: prof. M. D. Rohrera, DDS, MS (Minneapolis, Oddělení
orální a maxilofaciální patologie), dr. J. Beck-Mannagetty (Salcburk) a mnoha dalších. Byl
kladen důraz na nutnost mezioborové spolupráce, komunikace mezi klinikem, patologem,
chirurgem.
Program zpestřil kvíz ze čtyř prezentovaných případů, kde se vybírala správná diagnóza nebo
správný diagnostický postup. Mezi pěti výherci, kteří vše zodpověděli správně, byl i jeden
z České republiky, MDDr. Martin Šembera z královéhradecké stomatologické kliniky –
gratuluji.
Sobotní odpoledne zakončil příspěvek na téma „Orální medicína v Evropě“, který upozornil,
že ve většině evropských zemí stále není orální medicína uznána jako samostatná specializace
a nemá z toho plynoucí odpovídající pregraduální i postgraduální vzdělávání. Tato
problematika se následně přesunula do panelové diskuse vedené v němčině. Dle mého názoru
by podobná panelová diskuse nebyla bez zájmu ani na české půdě, kde by se týkala našeho
vzdělávání v této široké, složité, multioborové, ale o to zajímavějším specializaci.
Semináře jsem se zúčastnila díky finančnímu příspěvku z Účtu klinik ČSK.
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