
Vážené kolegyně  
a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na mimořádné odborné setkání pořádané ve spolu-
práci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Společnosti es-
tetické a laserové medicíny ČLS JEP (SELM) v rámci VIII. kongresu SELM 
24. 9. 2021 v O2 Universum v Praze 9 – Libni, Českomoravská 17.
ČSPS a SELM mají ve svém portfoliu odborných medicínských i navazujících 
společenských témat více společných okruhů. Topograficky je to společná 
oblast hlavy a krku – jak v průběhu času a v souvislosti se stárnutím, tak i v 
rámci rehabilitace esteticko-funkčních poměrů maxilofaciální oblasti posti-
žené vrozenými či získanými vadami nebo u pacientů s onkologickými dia-
gnózami a v poúrazových stavech. Harmonický obličej a úsměv má z tohoto 
hlediska velký význam i v socio-ekonomické oblasti. ČSPS podporuje mezio-
borovou spolupráci, která v době sofistikovaných diagnostických i terapeu-
tických postupů je stále aktuálnějším tématem.
Odborný program kongresu zahrnuje témata, která jsou blízká jak nám, sto-
matologům, tak i všeobecným lékařům – kolegům z oborů plastické chirur-
gie, estetické gynekologie, farmakologie, ortomolekulární medicíny, interny, 
výživy. Na programu budou i přednášky z oboru stomatologie i kulaté stoly 
expertů na téma „Jak přežít krizi“ a „Rozhovor s právníkem“.
Estetická a celostní medicína bude probírána po celý den a věříme, že téma-
ta, která se nevešla do nabitého programu, budou rozvíjena v kuloárech a při 
společenském večeru.
Těšíme se na setkání s vámi.
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Za ČSPS
Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D
Předsedkyně společnosti

Za SELM
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Předseda společnosti



PROTETICKÁ STOMATOLOGIE
SÁL D11 | II. BLOK

Předsedající: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Estetická rekonstrukce chrupu v bezzubé čelisti  
MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.,  

Stomatologická klinika LF UK, Hradec Králové

Některé méně obvyklé techniky náhrady zubu  
v estetické oblasti chrupu 

MUDr. Petr Barták,  
Asklepion, Praha a Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha

Estetická rekonstrukce rozsáhlých defektů tvrdých a měkkých 
tkání v maxilofaciální oblasti   

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.,  
Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha a Innova Stoma, Praha

Včasná a objektivní detekce zubního kazu pomocí difuzní 
reflexní spektroskopie        

MDDr. Jindřich Charvát jn.,  
Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha a Privátní ordinace, Statenice

Diskuze

www.kongres-esteticke-mediciny.cz

AKTUÁLNÍ PROGRAM  
kongresu estetické a laserové  
medicíny naleznete na webu kongresu  
www.kongres-esteticke-mediciny.cz/program/

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  
PRO ČLENY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PROTETICKÉ 

STOMATOLOGIE REGISTRACE ZDARMA!
Registrovat na kongres se můžete u sekretariátu  

České společnosti protetické stomatologie hromadkova@dent.cz
Neregistrujte se prosím přes e-mail uvedený na webových stránkách kongresu, ale pouze  

u sekretariátu České společnosti protetické stomatologie, která pro Vás zařídí bezplatnou registraci.


