Milé kolegyně, milí kolegové,
jsou tomu už 4 roky, kdy Česká ortodontická společnost přijala nabídku zorganizovat 3.
kongres autotransplantace zubů v Praze. Byla to pro nás velká čest, neboť takového
privilegia se zatím dostalo jen zemím, které mají nejvýznamnější vliv na rozvoj
autotransplantací ve světě. Bohužel vše nešlo tak hladce jak jsme si představovali, či jak jsme
si přáli, naopak, nepamatuji si, že by příprava některého z kongresů prošla tolika
zatěžkávacími zkouškami, tolika komplikacemi. Dva měsíce před prvním oficiálním termínem
konání, v květnu 2020, začala první světová vlna pandemie Covid-19, která znemožnila
uskutečnění kongresu. Termín byl následně 2x přesunut až na současné datum 19.-21.
květen letošního roku. Když už vše vypadalo, že svět se dostává do normálních kolejí a
epidemie po třech vlnách konečně zeslabuje, tak vypukla naprosto šílená, a pro nás do této
doby nepřestavitelná, hrůzná válka na Ukrajině. A i když naše myšlenky nyní jsou spíše
s trpícími lidmi v této zemi, jsme na druhé straně plně odpovědni za zdárný průběh
kongresu, za jeho uskutečnění, a také za dobré jméno České ortodontické společnosti.
3. kongres autotransplantace zubu v Praze bude zatím největší akcí věnované
autotransplantacím, která se kdy v historii na světě konala. Je to z mnoha důvodů, ale jedním
z nich je fakt, že se nám podařilo zorganizovat kurz profesora Tsukiboshiho, který v Evropě
přednáší jen výjimečně a kterému se nám také podařilo vysvětlit, že válka u nás nehrozí.
Jsme také velmi rádi, že nám opakovaně potvrdili účast všichni hlavní přednášející, a to i po
všech změnách termínů, které jim jistě komplikovaly život. Musím poděkovat i všem
sponzorům, kteří splnili své dřívější závazky a podpořili nás i nyní a bez nichž by nebylo
možné kongres zorganizovat. A velký dík patří také všem Vám, kteří jste již potvrdili svoji
účast a tím dali naší práci smysl.
Chtěl bych tímto osobním dopisem pozvat ještě ty z Vás, kdo ještě nejste přihlášeni a
uvažujete o účasti, neboť jde opravdu o naprosto výjimečnou akci a pokud chcete vědět více
o autotransplantaci zubu, tak máte unikátní příležitost, která se již nebude v České republice
opakovat. Celý kongres, včetně kongresového kurzu, bude simultánně tlumočen do českého
jazyka.
Organizační výbor, všichni jeho členové, s velkou podporou výboru ČOS a spřátelených
odborných společností ČADE a ČSChS, předvedli nesmírné úsilí, které, jak doufáme, povede
k úspěšnému průběhu kongresu.
Milé kolegyně, milý kolegové, těším se na brzké setkání v Praze.
S pozdravem a díky za celý organizační výbor,
Ivo Marek

