Česká společnost protetické stomatologie
Praha, 15. 2. 2013
Vážení členové České společnosti protetické stomatologie, milé dámy a pánové,
srdečně Vás všechny zdravím jménem výboru ČSPS. Již se stalo tradicí naší odborné
společnosti na začátku roku provést bilanci činnosti za minulé období, zhodnotit vše, co se
nám povedlo, zamyslet se nad nedostatky, uvědomit si, kde máme rezervy a jaké jsou před
námi výzvy.
Rok 2012 proběhl ve znamení kurzů a seminářů, které tematicky zahrnovaly širokou škálu otázek
z oblasti fixní i snímatelné protetiky, materiálů a rekonstrukce chrupu v každodenní praxi
stomatologa. Velká část kurzů proběhla ve spolupráci s Dentálním učením Kladno a byla
zaměřena na rehabilitaci chrupu seniorů. Členové ČSPS rovněž individuálně šířili jak novinky, tak
i vyzkoušené postupy v protetice na školeních pro Českou stomatologickou komoru, členy
oblastních stomatologických komor a na dalších akcích v České republice i v zahraničí. Jednalo se
o mezinárodní kongresy pořádané ČSK, dále Evropskou protetickou asociací (EPA) apod.
Nejvýznamnější akcí ČSPS byl odborný seminář „Nové keramické materiály v praxi zubního
lékaře“, který se uskutečnil v Praze 12. 5. 2012. Účastníci seminář vysoce ohodnotili a doporučili
jeho konání opakovat i v jiných částech republiky. O jednotlivých přednáškách se lze dočíst
v článku – Hubálková H.: Nové keramické materiály v praxi zubního lékaře. Progresdent, 2012; 4:
str. 18–19. Akce se účastnil velký počet studentů a mladých lékařů.
Spolupráce ČSPS s Českou stomatologickou komorou je již tradičně na dobré úrovni, máme své
zástupce ve Vědecké radě ČSK, v redakční radě LKS i organizačním výboru PDD. Již byla
schválena součinnost při technicko-organizačním zajištění kongresu EPA v roce 2015.
Členové ČSPS během uplynulého roku se také aktivně zapojili do mezinárodní spolupráce jak již
zmíněnou formou přednášek v zahraničí (např. Holandsko, Slovensko, Gruzie), tak aktivní
činností v Evropské protetické asociaci. ČSPS byla požádána o uspořádání mezinárodního EPA
kongresu v roce 2015. Výbor již zahájil potřebné kroky, které by měly navázat na úspěšný
kongres pořádaný ČSPS v roce 2001 rovněž v Praze.
Výbor ČSPS na svých schůzkách předložil náměty dalších seminářů, které by měly být přínosné a
zajímavé pro stomatologickou veřejnost. Žádaná jsou témata týkající se přípravy chrupu pro
vysoce estetické korunkové náhrady z keramiky, dále otázky přesnosti ordinační a laboratorní
práce za podpory operačního mikroskopu a CAD/CAM technologií i využití moderních tmelicích
systémů k adhezivní fixaci. Na jedné straně vidíme sofistikované možnosti vedoucí k téměř
„dokonalému“ ošetření a na druhé straně ekonomické limity pacientů. V době všeobecné recese a
stárnutí evropské populace se však setkáváme také s otázkami, jak ošetřovat seniory se zbytkovým
chrupem, respektive se zbytky letitého protetického ošetření i s přítomnými dentálními implantáty;
jak pomoci pacientům, kteří se celý život „zdravě“ stravovali a extrémní konzumací ovoce
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a zeleniny si tak abradovali chrup, že jeho rekonstrukce včetně nápravy výšky skusu je nad rámec
zkušeností standardní stomatologické praxe; jak odstranit obtíže v čelistních kloubech, kde častou
příčinou je porušený průběh okluzní roviny potencovaný parafunkcemi a dlouhodobým stresem?
Uvedené otázky ukazují na nezbytný široký záběr teoretických znalostí a praktických dovedností
každého stomatologa. A právě ČSPS by velice ráda svými odbornými aktivitami podpořila
vzdělávání jak mladých absolventů, tak zkušenějších kolegů, kteří cítí potřebu si rozšiřovat
stomatologické obzory.
Pro další zlepšení činnosti bychom se měli více zaměřit na účinnější propagaci svých aktivit a
zejména oslovení mladých kolegů. Dalším úkolem je rozšiřování naší členské základny.
Zintenzivníme spolupráci s ostatními odbornými společnostmi a se sponzory za účelem vytvoření
podmínek pro ještě kvalitnější odborné akce – semináře, kurzy, webináře a workshopy .
Vážené kolegyně a vážení kolegové, mnohokrát vám děkuji za vaše aktivity v loňském roce a přeji
nám všem hodně dobrých nápadů a jejich úspěšnou realizaci v nadcházejícím období.
S přátelským pozdravem

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Předsedkyně ČSPS
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