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JAK JSMe SI UŽILI 
PÁTeK TŘINÁCTÉHO 
NA PRAGODeNTU 2017

Seminář, který ČSK uspořádala spolu s Inchebou i s násled-
ným večírkem v pátek 13. 10. v rámci Pragodentu 2017 na 
Výstavišti v Holešovicích, se v žebříčku nejmasovějších od-
borných akcí tohoto roku vyhoupl na přední příčky. Celko-
vý počet účastníků byl ohromujících 750, více nedovolila 
kapacita Křižíkova pavilonu (horní snímek vpravo), a tak se 
na mnohé zájemce nedostalo.  Téměř jedna desetina aktiv-
ních zubních lékařů si přišla poslechnout přednášky o té-
matech, která je teď velmi trápí. Na horním snímku vlevo 

Po celé tři dny 12. –14. 10. bylo na stomatologickém veletrhu rušno. Mnozí vystavovatelé zde prezentovali nejžhavější novinky 
z jarního světového veletrhu IDS, návštěvníci si mohli vybrat také z mnoha přednášek, workshopů a dalších doprovodných akcí. 
Žilo to i na stánku ČSK s novou infografikou. 

PRAGODeNT 
Ve DNe
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My, stomatologové, umíme nejenom pracovat, 
ale i žít, a tak byla pragodentová noc z pátku na 
sobotu dlouhá. Díky akci Incheby a ČSK jsme si 
za symbolické vstupné užili Mira Žbirku! Báječ-
ní byli yeS Blues s několika hostujícími muzi-
kanty – zubními lékaři. Skvělá nálada!

PRAGODeNT 
V NOCI

jsou ti, kteří přišli vysvětlovat či obhajovat legislativní novin-
ky, vesměs představující další administrativní zátěž pro lékaře. 
PharmDr. Kamil Rössler ze SÚKLu se snažil vysvětlit výhody 
e-receptu, lékař a právník Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M., 
probral odpovědnost stomatologa za újmu na zdraví i její 
možné kompenzace a zejména doporučil, jak těmto situacím 
vhodně předejít. Právník Mgr. Jiří Slavík hovořil o problema-
tice EET (viz pravidelný seriál v LKS). Trochu tajemnému poj-
mu GD PR, pod nímž se skrývá evropské nařízení o zpřísnění 

ochrany osobních dat platné od 25. 5. 2018, se věnovali Mgr. 
Lucie Hladěnová, LL.M., a Ing. David Kučera. Diskusi mode-
roval prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a vy-
slal pozitivní signál: nenechme se vyděsit, Komora vás v tom 
nenechá. Problematika e-receptů stále není uzavřena a ČSK 
předkládá další argumenty pro zmírnění dopadu na zubní lé-
kaře. Ani otázka GDPR nebude z hlediska běžných ordinací 
tak dramatická a Komora vypracuje návod, jak se s ochranou 
osobních údajů účelně vypořádat.
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