
Ústecké stomatologické dny – dvoudenní slavnost stomatologů na severu 

Čech 

Zpráva z konference 

Ve dnech 5.-6.5.2011 proběhly Ústecké stomatologické dny. Tato odborná konference po 

dlouhých 6 letech znovu nalákala odbornou stomatologickou/zubolékařskou veřejnost do 

severočeské metropole.  

Kongres se konal k 56. výročí založení stomatologického oddělení v Ústí nad Labem, které 

v současné době se již transformovalo na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Jsme 

jediným pracovištěm tohoto typu v celém Ústeckém kraji a jsme hrdí na to, že naše oddělení 

nadále zůstává důležitým pilířem sítě podobných pracovišť v ČR. V mnoha ohledech má 

nadregionální význam. 

Důstojným místem pro konání této akce posloužila zrekonstruovaná dominanta Ústí nad 

Labem – výletní zámeček Větruše. Cílem organizátorů bylo seznámit odbornou veřejnost 

s novými trendy v stomatochirurgii/maxilofaciální chirurgii, kde v posledních letech došlo 

k významným pokrokům. Mnoho z těchto vymožeností jsme převzali a aplikovali do 

každodenní praxe našeho oddělení. Proto jsme považovali za nesmírně důležité s tím seznámit 

i lékaře první linie, kteří poskytují téměř 100% stomatologické péče. Náplň programu byla 

však věnována nejen lékařům. Jednání se v hojném počtu zúčastnily i zubní sestry, zubní 

instrumentářky a dentální hygienistky jako projev neodmyslitelné týmové spolupráce v rámci 

poskytované péče. 

Akce se konala pod záštitou České společnosti pro maxilofaciální chirurgii, České asociace 

sester a Asociace dentálních hygienistek ČR. 

Zahájení se zúčastnili a v úvodu programu přivítali přítomné MUDr. Jiří Madar, náměstek 

zdravotní péče KZ, a.s., Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., přednosta Stomatologické kliniky 

1.LF UK Praha a VFN Praha a prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., předseda České 

společnosti maxilofaciální chirurgie. 

Dvoudenní lékařská sekce byla členěna do 4 bloků a obsahovala celkem 20 přednášek.  

První blok byl věnován historii vývoje zdravotní péče a potažmo historii oddělení v rámci 

Ústí nad Labem (MUDr. Josef Karban) a historii oboru v rámci Československa a později ČR 

(prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha). 

Ve stejném bloku zazněly 4 přednášky na velmi aktuální problematiku – možnosti náhrady 

zubů pomocí dentálních implantátů (historický přehled - Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., 

VÚS Praha, HDC-Kladno, význam provizorní protetické práce - MUDr. David Urie, Estedent 



s.r.o., Praha), náhrady čelistí či částí obličeje pomocí dentálních implantátů (MUDr. Jiří 

Holakovský, Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha, Ing. MUDr. Radek Jirman, 

Stomatologická klinika, 1.LF UK a VFN Praha). Tento blok vzbudil velký ohlas mezi 

privátnímu zubními lékaři. 

Druhý blok byl zaměřen na problematiku úrazů obličeje a zubů a na možnosti a nové trendy 

způsobu ošetření  (MUDr. Jambora a prim. MUDr. Hrušák, FN Plzeň). V rámci diskuse jsme 

zdůraznili pokrokovost našeho pracoviště při využívání nejmodernějších postupů a nových 

typů materiálů (prioritní použití v rámci ČR). V druhé polovině tohoto bloku se věnovalo 

věčné problematice bolesti v orofaciální oblasti a diferenciální diagnostice a algorytmu při 

zjištění skutečné příčiny (neuralgie trojklaného nervu – prim. MUDr. Jiří Neumann 

Neurologické oddělení, KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z., atypická orofaciální bolest – 

prim. MUDr. Pavel Střihavka, Stomatologické oddělení, KN České Budějovice). Naše 

pracoviště v tomto bloku přispělo přednáškou na téma temporomandibulární poruchy (prim. 

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., ÚČOCh, KZ, a.s., MNÚL, o.z.). V této přednášce byly 

prezentovány naše úspěchy na poli rozvoje kloubní poradny a republiková priorita ve využití 

laseru při artroskopické operativě čelistního kloubu. 

Druhý den jednání bylo ve znamení problematiky ortodontických vad a možnosti jejich 

terapie (MUDr. Alena Mottlová, Stomatologická klinika, LF a FN, Hradec Králové). V tomto 

bloku zazněla přednáška Doc. Hespera ze Spolkové republiky Německo v simultánním 

překladu (přednáška v němčině) na téma distrakční terapie deformit obličeje u dětí (Doc. 

DM., DMD.  Meikel Vesper, Klinikum Barnim WFK, Eberswalde, SRN).  

Poslední blok přednášek lékařské sekce měla prezentovat témata, která jsou každodenním 

chlebem našeho oddělení a měla zlepšit informovanost privátních lékařů (cysty v orofaciální 

oblasti – MUDr. Věra Bartíková, CSc., Stomatologická klinika LF a FN Hradec Králové, 

možnosti ošetření periapikální léze před chirurgickou revizí – MUDr. Jan Vojík, DV Dent, 

s.r.o., Vědomce, problematika stomatologického ošetření u pacientů s bisfosfonáty – Doc. 

MUDr. Milam Machálka, CSc., Mlčoch, FN Bohunice, Brno, neobvyklé formy 

kolemčelistního zánětu – prim. MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc, Stomatologická klinika, LF a 

FN Hradec Králové). Na závěr tohoto bloku zazněla domácí prezentace MUDr. et MDDr. 

Kateřiny Malé, která se podrobně věnovala problematice a novým možnostem a doporučením 

při ošetření pacientů s vrozeným či uměle navozeným krvácivým stavem. Tento blok 

přednášek vyvolal bouřlivou diskusi, která vedla k vyjasnění řady polopravd a ke zlepšení 

podmínek k spoluprácí s privátní sférou. 

 



Součástí kongresu byla i mimořádně úspěšná a velmi pozitivně hodnocená sesterská sekce. 

Již první blok příspěvků se věnoval velice aktuální problematice hygieny rukou a provozu 

privátních zubních ordinací (p. Renata Pokorná, Společnost pro nemocniční hygienu, Ústí nad 

Labem), problematice prevence a dentální hygieny (MUDr. Lenka Fojtíková, ÚČOCh, KZ, 

a.s., MNÚL, o.z., Kateřina Marie Malá, DiS.). V posledních letech došlo k výraznému 

pokroku v přístrojovém vybavení a vývoji nových dentálních materiálů, k změně 

ergonomických principů při ošetření pacienta v zubní ordinaci. Na toto téma zazněla 

přednáška MUDr. Lenky Nátekové (Enta Dent s.r.o., Ústí nad Labem). 

V druhé polovině této sekce zazněly čtyři příspěvky od autorů Masarykovy nemocnice 

s všeobecně důležitou tematikou: kardiopulmonální resuscitace (Tomáš Viktora, Emergency, 

KZ, a.s., MNÚL), nové trendy v ošetřování ran (Vladislava Boušková, Podiatrická ambulance 

Ústí nad Labem), léčba bolesti ve stomatologii (MUDr. Eva Matyášová, ARO, KZ, a.s., 

MNÚL, o.z.), přehled nejčastějších chirurgických výkonu na našem ambulantním sálku 

(Janetta Nečasová, ÚČOCh, KZ, a.s., MNÚL, o.z. 

Součástí odborné akce byla rozsáhlá výstava zdravotnických firem a společenský večer, které 

se konaly v prostorách zámečku Větruše. Akce účastnilo celkem 150 lékařů a 66 sester. 

 

Štefan Nátek, 19.5.2011 


