
Česká společnost orální a maxilofaciální chirurgie (org. č. 70)
Czech Association for Oral and Maxillofacial Surgery CzMA

Počátky maxilofaciální chirurgie v ČR.jsou úzce spjaty se vznikem oboru zubní lékďsti í.

které se začalo vyvíjet na počátku 19. století v rámci obecné chirurgie. Na tehdejší Karlo-Fer_
dinandově univerzitě byly v roce 1828 zavedeny speciální přednášky ze zlbnft'to lékařství. od
roku 1892 bylo zaloŽeno c. a k. zubní ambulatorium, na tehdyjediném českém zubolékařskén:
učilišti se přednášelo zubní lékďství v českém jazyce. Významnými osobnostmi tohoto obdob:
byli prof. dr' František Nessel, doc. dr. Moric Baštýř a prof. dr. Eduard Nessel.

Y tozmezílet 1920_1921 byla založena první česká zubní klinika, která měla i chirurgicke
oddělení s lůŽky pro nemocné. AŽ do roku 1938 její oficiální názey zněl ,,Zubní k]inik.



Kartovy university"aprvnímpřednostoubylprof . dr. JanJesenský.Vedením Stomatochirurgie,
ambulantní i lůŽkové části kliniky' byl pověřen dr. František Kostečka. Klinika se stala
kolébkou české stomatochirurgie. V roce 1938 byl název kliniky změněn na ,,Kliniku nemocí
zubních, ústních a čelistních". Po 2. světové válce se opět název pražské stomatologické

' kliniky změnil na ,,I. ktinika nemocí zubních a čelistních" a vedl;i prof. dr' František Kostečka'
a to od roku l 945 aŽ své smrti v roce 195 l .

V roce 1967 bylav rámci Stomatologické společnosti ČsLS JEP zříZena Stomatochirurgická
komise' o 4 roky později' v roce 19J1, změnila stomatochirurgická komise svůj název na
Komise ústní, čelistní a ob]ičejové chirurgie a funkcijejího předsedy zastával prof. dr. Jaroslav
Toman, DrSc.

V roce 1990 se obor stomatochirurgie osamostatnil a vznikla Česká společnost maxi1ofaci-
ální chirurgie. V jejím čele stanul prof. dr. Josef Bilder' CSo., ktery svou Íunkci zastává aŽ do
dnešních dnů.

Významné aktivity
' Pravidelné kaŽdoroční akce: olomoucké onkologické dny, Brněnský traumatologický den,

Brněnské implantologické dny, PraŽské dentá|ní dny _ cňirurgická sekce.

'-.Nepravidelně 
jsou pořádány Dny maxilofaciálníchirurgie v ná;srycn ttŽkových zaÍízeníchlUstí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, ostrava)'

Časopis
Společnost vydává vlastní časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Dále

-'lenové publikují v Plastique Surgery a Choroby hlavy a krku - Head and Neck Diseases.

Zahraniční spolupráce
EAMFS - European Assotiation for Maxillofacial Surgery
IACMFS - International Association for Cranio-Maxillofacial surgery

ocenění

' Prof' MUDr. Josef Bilder' CSc. - Zlatámedailel'F MU Bno,Zlatámedaile LF UK Plzeň,
čes-tný člen ČI-s rpp, Pamětní medaile UK Praha, Stříbrná medaile UP olomouc, cena
MŠMT za celoŽivotní tvůrčí a pedagogickou činnost, ZIatámeda1lelF UK Hradec Králové,
zvláštní uznáníMZ ČR a tca zazásluhy o český lékďský výzkum a spolupráci.

' Prof' MUDr. Jiří Mazánek, DrSc' _ Medaile l. LF UK Praha, Pamětní medaile LF UPJŠ
Košice, Pamětní medaile Pavla Jozefa Šafárika.

' Prof' MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. _ Pamětní medaile UK Praha, Pamětní medaile MU
Brno, Zlatá medaile UP olomouc' Medaile MŠMT II. stupně za celoživotní tvůrčí a peda-
gogickou činnost.

' Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. _ stříbrná pamětní medaile LF UJEP Brno. Pamětní
stříbrná medaile LF MU Brno, čestný eten ČLs rcp.. Doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. - Zlatáplaketa2' LF UK.

\-nitřní členění
Společnost řídí 9č1enný výbor, společnost není dále členěna do sekcí'



Předseda: Prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
Místopředseda: Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
Vědeclcy sekrettíř: Prim. MUDr. Daniel Hrušák

Podklady zpracoval prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.


