
Vážení členové České společnosti protetické stomatologie, milí protetičtí přátelé, 

srdečně Vás všechny zdravím jménem výboru ČSPS. Již se stalo tradicí naší odborné společnosti na začátku 

roku zhodnotit vše, co se nám povedlo, zamyslet se nad nedostatky, uvědomit si, kde máme rezervy a jaké jsou před 

námi výzvy. Rok 2016 se již rozeběhl na plné obrátky, a tak věřím, že váš profesní i soukromý život běží naplno a dle 

vašich představ.   

Česká společnost protetické stomatologie rok 2015 strávila ve znamení 39. kongresu Evropské protetické 

asociace (EPA). Přípravy na toto významné setkání evropských protetiků nás zaměstnaly téměř na 2 roky a 

vyvrcholily 3. – 5. září 2015 v Kongresovém centru U Hájků – hotel Elephant a Grandior v centru Prahy. Nosným 

tématem odborného setkání bylo: „Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“. Kongres se konal pod záštitou 

rektora Karlovy univerzity a navštívilo ho 400 účastníků z celého světa.  Mnozí z vás jste byli přítomni a jistě mi dáte 

za pravdu, že atmosféra setkání významných odborníků odrážela pozitivní ohlas účastníků jak na aktuálnost a kvalitu 

odborných příspěvků, které zazněly na kongresu, tak na doprovodný společenský program.  Rekapitulace celého 

setkání protetiků je k vidění na webových stránkách www.epa2015.cz. Členové organizačního výboru EPA na 

stránkách časopisu LKS pravidelně informovali odbornou stomatologickou veřejnost jak o přípravě, tak o průběhu 

celého kongresu. K propagaci České společnosti protetické stomatologie jistě přispěly i příspěvky o kongresu na 

webových stránkách Karlovy univerzity a 1. LF UK. 

Kongres nás obohatil novými myšlenkami, seznámil nás s protetickými trendy, ukázal možnosti prudce se 

rozvíjejících technologií na podkladě CBCT – CAI – CAD – CAM a inspiroval nás k dalším aktivitám. Tou nejbližší je 

odborný seminář, který ČSPS pořádá 27. – 28. 5. 2016 (pátek – sobota) v hotelu Fontána u Brněnské přehrady 

s názvem: Pojďme řešit vícečetné ztráty zubů aneb jak na větší protetiku“. Při hledání tématu semináře jsme 

vycházeli ze skutečnosti, že rekonstrukce rozsáhlých ztrát zubů včetně úpravy výšky skusu může zahrnout řešení od 

jednoduchých až po sofistikovaná a náročná jak pro ordinaci, tak pro laboratoř. Na semináři zazní přednášky o využití 

implantátů a klasické protetiky, o nastupujících technologických postupech i o spolupráci s ortodontistou – a vše 

bohatě dokumentováno na kazuistikách. Také se dovíme o trendech v ušní implantologii při léčbě sluchových 

poruch. Podrobně se o protetickém semináři dočtete na www.protetickaspolecnost.cz.  

Vážené kolegyně a kolegové, ráda bych vás dále pozvala na členskou schůzi ČSPS, která se bude konat 

v hotelu Fontána v pátek 27. 5. 2016 po skončení odborného programu semináře.  Konání schůze a semináře na 

jednom místě považujeme za přínosné, neboť neformální setkání a názory, které zde zazní, významně přispějí 

k rozvoji společnosti. Budeme zde moci prodiskutovat jak aktuální stomatologická témata, tak probíhající výzvy a 

určit si směr, jakým se ČSPS bude ubírat v následujícím období. Malým experimentem je společenský večer pořádaný 

společně s Parodontologickou společností.   

Vaše náměty pro program členské schůze a názory na další činnost ČSPS jsou vítány – zasílejte je, prosím, do 

sekretariátu pí Z. Hromádkové - hromadkova@dent.cz. Na setkání s vámi všemi u Brněnské přehrady se těší celý 

výbor ČSPS. 

Závěrem bych vám všem ráda poděkovala za velké nasazení, se kterým přispíváte k činnosti naší odborné 

společnosti. Hodně úspěchů v roce 2016. 
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