Parodontologické dny v Olomouci.
Ve dnech 22. - 23. 11. 2013 se uskutečnil kongres České Parodontologické Společnosti, dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a dentálních hygienistek v hotelu Clarion Congress Olomouc. Nosnou tematikou byly nové trendy při terapii parodontitid.
Odborné setkání v příjemném prostředí kongresového centra hotelu Clarion před téměř 150 účastníky, zahájil předseda české parodontologické společnosti/ČPS/ doc.MUDr.Ivo Dřízhal,CSc úvodním slovem o činnosti výboru ČPS a o EFP/European Federation of Periodontology/, jejímž plnohodnotným členem je Česká parodontologická společnost.                                                                                                                      Jako první v odborném programu vystoupil v páteční dopolední části 
Dr.Alberto Fonzar z Itálie. 
Jeho přednáška: „Moderní postupy v léčení parodontitid“ nabídla přítomným posluchačům opravdu téměř vše, co lze v moderních parodontologických postupech vidět. Konzervativní versus chirurgická terapie parodontu, ošetření furkací, plastická chirurgie parodontu - vše podrobně podáno v perfektní fotodokumentaci z praxe Dr.Fonzara - to vše jen podtrhlo skutečnost, že účastníci slyšeli opravdovou špičku v moderní parodontologii. O aktuálnosti a velkém ohlasu svědčil i nebývale dlouhý a intenzivní potlesk zaplněného kongresového sálu.                                          
  Odpolední program prvního dne pokračoval přednáškami Dr. Žitňanského /Jeseník/ s tématem „Jak uvažovat při ztrátě zubů“, s velmi zajímavým rozborem kdy zub zachovat a kdy je možno zavádět implantáty. 
   Doc. Hubálková v další přednášce: „Magnetická rezonance a metalické práce v dutině ústní“ ukázala posluchačům názorně poměrně málo známou problematiku ve stomatologii.                                                                      Doc.Starosta /LF UP Olomouc/ v následující přednášce: „Mezioborová spolupráce parodontologa“ dokumentoval příklady z praxe potřebu týmové práce ve stomatologii /parodontolog, implantolog, ortodontista, protetik/.                                                                                                                    Blok přednášejících ze Stomatologické kliniky LF UP v Olomouci pokračoval  přednáškou  Dr. Pokorného:  „Mikrobiální osídlení periimplantátového sulku u jedinců s léčenou parodontitidou“, dále prací Dr.Harvana: „ Regenerace parodontu po endodontickém ošetření“- zajímavá ukázka úspěšné terapie téměř ztraceného zubu a Dr. Jakl s tématem: „Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem.“                        Olomoucký blok přednášejících zakončila velmi zajímavě a perfektně zdokumentovanou přednáškou Dr. Dubovská  „Ortodontická léčba pacientů s oslabeným parodontem“.                                                                                   Druhý den začal přednáškou prof. J. Libigera /LF UK Hradec Králové/:Empatie a medikamentózní terapie.
Bylo velmi zajímavé dozvědět se, že psychiatrie dnes umí konkretizovat a podkládat objektivními nálezy /CT,MR/ u psychických dějů.  Vysvětleny byly některé vzorce empatického chování. Přednáška - velmi upoutala, následovala dlouhá diskuze.                                                                                                                       Dr.Korábek /LF UK Praha/ v přednášce: „ Problematika artikulace parodontologii“ přehledně nastíněna tradičně zajímavou formou tato ne úplně známá problematika s důrazem na terapii v ordinaci PZL.                                                                       Pokračovala Dr.Ulehlová: „Je GTR účelné ošetření na dlouhou dobu aneb máme časně extrahovat?“ Paní doktorka parodontoložka z Písku - demonstrovala, že dobře ošetřený zub pomocí GTR je z dlouhodobého hlediska s lepší prognózou a je více než jen metodou volby proti implantacím.                                                                              Předposlední přednáška Dr.Suchánka: „ Změní kmenové buňky stomatologii?“  Přehled  poznatků o kmenových buňkách a výhled do budoucna s jejich využitím v medicíně.
Závěrečná přednáška Dr.Šustové: „Proč bolí parodontologa záda“, se zaměřila na problematiku ergonomie, vynucené polohy při ošetřování, v čem děláme chyby a jak často zapomínáme na správnou ergonomii v soustředění na práci s pacientem.
Celý program olomouckých parodontologických dnů měl vysokou odbornou i společenskou úroveň včetně krásné gratulace doc. Houbové k jejímu jubileu, dále poutavá anonce doc.Dřízhala na příští parodontologické dny, které se uskuteční ve dnech 11. - 12. 4. 2014 v hotelu Vista, Dolní Morava a kde hlavní „celebritou“ bude známý prof. Moshe Goldstein z Izraele s problematikou: Implantát versus zub postižený parodontitidou.
Podrobnosti na webových stránkách ČPS.
Za výbor České parodontologické společnosti:     MUDr.Michal Kania



                                                                                                                                                                                                                                




