Česká společnost protetické stomatologie
Praha, 23. 11. 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi vás pozdravit v období, které vlivem epidemické situace je ve všech oblastech
života pro nás složité a vzhledem k profesi v 1. linii kontaktu s koronavirem dosti rizikové.
Nepřeje nám užívat si plně života v našem soukromí, pořádat rodinné sešlosti, cestovat. Velké
restrikce dopadly také na aktivity odborných společností včetně té naší – protetické. Rok 2020
měl přinést na plenární schůzi volby nového výboru a nasměrovat činnost Protetické
společnosti na další období. Uspořádat toto setkání v pravidelné lhůtě nám bohužel nebylo
umožněno. Členskou schůzi uspořádáme v nejbližším možném termínu.
Současná fáze průmyslové revoluce 4.0 přináší s digitalizací a robotizací do našeho oboru
zásadní změny jak v pracovních postupech atechnologiích, tak především v našem myšlení
a celkovém přístupu k medicíně. Pro ČSPS se jedná o velkou výzvu. Během roku 2020 bylo
zrušeno mnoho školení a kurzů v prezenční formě a některé odborné akce se přesunuly do
webinářů. Rovněž připravovaný kongres EPA 2020 byl zrušen a naplánován je nyní
do podzimního termínu 2021 do hlavního města Řecka – Atén.
ČSPS během tohoto roku rozvinula spolupráci se společností GlaxoSmithKline (GSK)
zahájenou již v roce 2019 a zpracovala aktuální témata pro on-line kurzy v podobě ucelených
webinářů ohodnocených kredity ČSK. Přednášky a testy zpracovali členové společnosti
MUDr. J. Charvát, CSc., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. a doc. MUDr. Marie
Bartoňová, CSc. Témata zahrnují: význam hygieny zubních náhrad pro zdraví dutiny ústní
a celkové zdraví a přínos a rizika adheziv na zubní náhrady. Kurzy jsou dostupné na webu
ProLekare.cz. V upravené podobě budou materiály umístěny také na webových stránkách naší
společnosti na základě smlouvy s GSK s finančním přínosem pro ČSPS. Další aktivity
Protetické společnosti prodiskutujeme a zhodnotíme na členské schůzi. Těší mě, že přicházejí
přihlášky za členy naší společnosti.
Výše členských příspěvků se pro rok 2020 nezměnila, po diskuzi ve výboru zůstává
v dosavadní výši 1000,- Kč. Prosíme o laskavé uhrazení tohoto poplatku na:
účet č.: 2263709504/0600, variabilní symbol: rodné číslo (před lomítkem)
Těšíme se na vaše náměty pro další činnost naší odborné společnosti a na setkání s vámi
na členské schůzi. Termín a program bude včas oznámen.
Hodně zdaru a především pevné zdraví vám všem přeje za výbor ČSPS
Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
předsedkyně společnosti
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