
Vážené kolegyně, vážení kolegové,                                        Praha, 20. 2. 2019

dovolte mi  vás pozdravit  v novém roce s přáním mnoha úspěchů  v pracovním i  osobním
životě a pozvat vás na výroční členskou schůzi naší odborné společnosti. 

Termín: 20. března 2019 (středa)                Čas zahájení: 18.00 hod.

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

Program schůze:

  1. Zpráva o činnosti za období r. 2018
  2. Zpráva o hospodaření 
  3. Zpráva revizní komise  
  4. Hlasování o předložených zprávách
  5. Protetické výrobky – Příloha č. 4 před projednáním v parlamentu
  6. Stanovy ČSPS
  7. Webové stránky ČSPS
  8. Vyhodnocení odborných akcí a kurzů realizovaných členy ČSPS, zpráva o odborném
semináři konaném 19. 5. 2018 ve Špindlerově Mlýně
  9. EPA kongres pořádaný v září 2018 v Madridu, Španělsko 
10. PDD kongres – spolupráce s ČSK  
11.  Plán  činnosti  na  r.  2019  –  výhledy  Protetické  společnosti  pro  nadcházející  období
(vzdělávání, odborné akce, postgraduální vzdělávání, mezioborová spolupráce, spolupráce
s obchodními společnostmi), hlasování o plánu činnosti
12. Návrh rozpočtu na r. 2019, hlasování o rozpočtu
13. Diskuze – podněty členů společnosti
14. Závěry členské schůze

Milé kolegyně a kolegové, na příští období připravujeme např.:
• Seminář  a  praktický  kurz  „Digitalizace  protetiky v každodenní  praxi“ na

květen 2019,
• Ve  spolupráci  s European  Prosthodontic  Association a  International

College  of  Prosthodontists  aktivní  účast  našich  členů  na  mezinárodním
kongresu v Amsterodamu v září 2019,

• Ve spolupráci s ČSK aktivní účast na sestavení programu PDD 2019 v Praze.
Naše společnost doporučila evropského odborníka  prof. Jürgena M. Setze
z Německa, který nás seznámí se současnými trendy v evropské protetice,
v teleskopické technice jak v přirozeném chrupu, tak i s dentálními implantáty
s využitím CAD/CAM technologií.  Prof. Setz s naší společností spolupracuje
již delší dobu.

Těšíme se na vaše náměty pro další činnost naší odborné společnosti a na setkání
s vámi na členské schůzi.

Za výbor ČSPS

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.                     MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
předsedkyně společnosti                                       hospodář společnosti


