
Česká společnost protetické stomatologie
       V Praze 2. 1. 2017

Vážení členové České společnosti protetické stomatologie,

s příchodem nového roku se také přiblížila doba konání členské schůze. 

Termín: 7. února  2018 (středa) 

Místo: posluchárna Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze  2, Karlovo nám. 32,   
           5. patro

Čas zahájení: 17.00 hod .

Program sch ůze:
  1. Zpráva o činnosti ČSPS za období r. 2017
  2. Zpráva o hospodaření 
  3. Zpráva revizní komise  
  4. Hlasování o předložených zprávách
  5. Stanovy ČSPS a jejich úprava
  6. Webové stránky ČSPS
  7. Vyhodnocení odborných akcí a kurzů realizovaných členy ČSPS
  8. EPA kongres pořádaný v září 2017 v Bukurešti, Rumunsko 
  9. Zvyšování odborné kvalifikace v protetice 
10. Plán činnosti na r. 2018 – výhledy Protetické společnosti pro nadcházející období 
(vzdělávání, odborné akce, postgraduální vzdělávání a jeho návaznost na pregraduální, 
mezioborová spolupráce), hlasování o plánu činnosti
11. Návrh rozpočtu na r. 2018, hlasování o rozpočtu
12. Aktivní zapojení členů ČSPS do nově sestavených orgánů ČSK
13. Diskuze – podněty členů společnosti
14. Závěry členské schůze

Milé kolegyně a kolegové, žijeme v éře digitální revoluce a náš obor rychle prostupují stále
se zdokonalující  CAD/CAM  systémy  a  roboti  postupně  nahrazují  stereotypní  práci.  Rádi
bychom uspořádali v tomto pololetí seminář – workshop, který by nás seznámil s posledními
trendy  v této  oblasti  ve  fixní  a  snímatelné  protetice.  V následném kurzu  by pak  zájemci
získali praktické dovednosti. Abychom mohli lépe připravit celý projekt vyžadující spolupráci
s výrobci a distributory CAD/CAM technologií,  přivítali  bychom vaše konkrétní představy a
váš zájem o akci ještě před členskou schůzí. Děkujeme.

Dovolte nám touto cestou popřát vám úspěšné vykročení do nového roku plného rodinné i
pracovní pohody. Těšíme se na vaše náměty pro další činnost naší odborné společnosti a na
setkání s vámi.

Za výbor ČSPS Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
       předsedkyně společnosti
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