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Sekcije za stomatološko protetiko

Z dokazi podprta protetična oskrba

Od znanosti do klinične realnosti

Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
 2. in 3. oktober 2015

Vabilo k aktivni udeležbi s posterjem

do 4. septembra 2015

proteticna.sekcija@szd.si

Navodilo za pripravo povzetka posterja za zbornik

Kotizacija in prijava

http://www.proteticna-sekcija.si/21-simpozij.html

Vse udeležence vljudno vabimo k predstavitvi zanimivega stomatoprotetičnega 

kliničnega primera ali rezultatov raziskave s področja stomatološke protetike in 

sorodnih ved v obliki posterja. Še posebej so dobrodošli prikazi 

multidisciplinarnih stomatoprotetičnih kliničnih primerov. Posterji bodo na 

ogled v glavni dvorani kongresnega središča, povzetki posterjev pa objavljeni v 

zborniku. Prvi avtorji prispevka, ki bodo poster predstavili, imajo brezplačno 

kotizacijo. Natančna navodila za pripravo posterja bodo avtorji dobili po oddaji 

povzetka. Poster natisnejo avtorji sami. Interesente za aktivno udeležbo vljudno 

naprošamo, da nam najkasneje  pošljejo naslov in 

povzetek posterja na elektronski naslov . Znanstveni 

odbor bo predloge pregledal in opravil izbor. 

Povzetek posterja naj bo v slovenskem jeziku. Naslov naj bo jedrnat in naj 

obsega največ 100 znakov skupaj s presledki. Dolžina celotnega besedila 

povzetka, skupaj s polnimi imeni vseh avtorjev, ustanovami in morebitnimi 

referencami, naj bo omejena na 300 besed. Raziskovalni dosežki naj bodo 

strukturirani in naj obvezno vsebujejo vse naslednje odstavke: Namen, 

Materiali in metode, Rezultati in Zaključki. Povzetek predstavitve kliničnega 

primera ni potrebno strukturirati. Povzetek naj bo pripravljen v pisavi Times 

New Roman v velikosti 12. Ime avtorja, ki bo na simpoziju predstavil poster, naj 

bo na povzetku in posterju podčrtano. Povzetek naj bo pripravljen v urejevalniku 

besedila Word for Windows in shranjen v obliki .docx. Ime poslanega 

dokumenta naj vsebuje priimek avtorja, ki bo poster predstavil (npr. 

Novak.docx). V primeru, da bo udeleženec predstavil več posterjev, naj ime 

dokumenta za priimkom vsebuje še zaporedno številko (npr. Novak1.docx, 

Novak2.docx,…).

Strokovno srečanje je namenjeno splošnim zobozdravnikom, vsem 

specialistom in zobnim tehnikom, dobrodošli pa so tudi zobni higieniki in zobne 

asistentke. 

Kotizacija za simpozij znaša:
! za zobozdravnike 290 evrov (po 20. septembru 330 evrov),
! za upokojene zobozdravnike, zobotehnike in ostale   
      zobozdravstvene delavce 190 evrov (po 20. septembru 220 evrov).
! za prve avtorje posterja je kotizacija brezplačna.
Kotizacija vključuje: DDV, eno brezplačno praktično delavnico, vsa 

predavanja, zbornik predavanj, druženje s kolegi in predavatelji s hrano in pijačo 

ob živi glasbi v petek zvečer od 18.30 do 20.00, sobotno kosilo 

in pijačo s prigrizki v štirih odmorih.

Na simpozij se lahko prijavite s priloženo tiskano prijavnico, ali 

elektronsko preko spletnega naslova:

 

Simpozij bo ovrednoten s kreditnimi točkami 

Zdravniške zbornice Slovenije za stalno podiplomsko izobraževanje.

rkko



Spoštovane zobozdravnice in zobozdravniki!

Spoštovane zobotehnice in zobotehniki!

Vljudno vas vabimo na 21. simpozij Sekcije za stomatološko protetiko, 

ki bo 2. in 3. oktobra 2015 v Ljubljani, v kongresnem središču hotelskega 

kompleksa Four points by Sheraton, v bivšem hotelu Mons, ob severni 

ljubljanski obvoznici. Pripravili smo zanimiv program za vse zobozdravnike 

in zobotehnike, ki temelji na znanstveno podprtih sodobnih kliničnih in 

laboratorijskih rešitvah v stomatološki protetiki.

Prvi dan simpozija, to je v petek popoldan, bomo namenili aktualnim 

temam iz stomatološke protetike, ki bodo predstavljene v obliki praktičnih 

delavnic za zobozdravnike in zobotehnike pod vodstvom učiteljev Katedre za 

stomatološko protetiko, Medicinske fakultete v Ljubljani in drugih 

strokovnjakov. Podrobna vsebina posameznih praktičnih delavnic je navedena 

na spletni strani Sekcije za stomatološko protetiko http://www.proteticna-

sekcija.si/, kjer se lahko tudi prijavite na simpozij. Vsak udeleženec ima ob 

plačilu kotizacije možnost obiskati eno brezplačno delavnico do zapolnitve 

mest. Vse delavnice bodo potekale v petek popoldan istočasno v manjših 

skupinah do 30 udeležencev. Po zaključku delavnic so vsi udeleženci vabljeni 

na enourno predavanje specialista protetika dr. Josefa Kunkele ter po zaključku 

predavanja še na večerno prijateljsko druženje, kjer bomo organizatorji 

priskrbeli tudi hrano, pijačo in živo glasbo.

V soboto dopoldan in popoldan, 3. oktobra, bomo s predavanji in 

posterji predstavili z dokazi podprto stomatoprotetično oskrbo, najnovejše 

tehnologije in smernice za laboratorijsko in klinično delo.

Vse zobozdravnike, specialiste, zobotehnike in zobne higienike 

vabimo k aktivni udeležbi s predstavitvijo lastnih zanimivih stomato-

protetičnih ali sorodnih kliničnih primerov v obliki posterja. Aktivna udeležba 

prinaša zobozdravnikom tudi več licenčnih točk.

Prisrčno vas vabimo, da si za ta vrhunski strokovni dogodek iz področja 

stomatološke protetike in sorodnih kliničnih ved rezervirate čas ob koncu 

prvega tedna v oktobru. Prosimo vas, da pohitite s prijavo zaradi omejenega 

števila udeležencev na praktičnih delavnicah in predavanjih. Člani Sekcije za 

stomatološko protetiko se že veselimo ponovnega prijetnega druženja z vami v 

začetku jeseni, to je 2. in 3. oktobra.

Doc. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.

Predsednica Sekcije za stomatološko protetiko, SZD

PROGRAMPROGRAM12.00 14.30 Registracija

12.00 – 14.00

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike I

Doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med.

Sodobno načrtovanje delne proteze

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike II

Prof. dr. Ljubo Marion, dr. dent. med.

Natančen prikaz različnih postopkov izvedbe estetskih lusk

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike III

Doc. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.

Demonstracija, praktična vaja in posebnosti sodobnega 
kliničnega pregleda stomatološkega pacienta z bolečino v 
čeljustnih sklepih in žvečnih mišicah

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike IV

Irma Škoro, dr. dent. med.

Sodobni ordinacijski postopki beljenja zob

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike V

Dr. Josef Kunkela, dr. dent. med. in

Samir Berisalić, zobotehnik

SMILE DESIGN: skupni projekt pacienta, zobozdravnika 
in zobotehnika

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike VI

Iztok Križnar, dr. dent. med. in 

Aleš Križnar, zobotehnik

Klinični postopki intraoralnega skeniranja v stomatološki 
protetiki in laboratorijska izvedba

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike VII

Prof. dr. Danimir Jevremović, dr. dent. med. in 

Dragan Stolica, zobotehnik

Polna keramika in računalniško podprta dentalna 
tehnologija: idealna kombinacija za doseganje vrhunskih 
rezultatov

14.30 – 17.00 Praktična delavnica za zobozdravnike in zobotehnike VIII

Doc. dr. Nikša Dulčić dr. dent. med.

Klinični in laboratorijski postopki dela z artikulatorjem 
Artex CR

17.00 – 17.15

17.15 – 18.30 Predavanje za vse udeležence

Josef Kunkela  Pregled najsodobnejših CAD/CAM 
konceptov za doseganje vrhunske estetike

 

18.30 – 20.00

Petek, 

Odmor s kavo in prigrizki ter ogled razstave

Družabno srečanje s hrano in pijačo ob živi glasbi, 

v preddverju kongresnega središča

2. oktober 2015

 – 

Postavitev posterjev

Sobota, 

Jutranja kava in ogled razstave ter posterjev

 

Odmor s kavo in prigrizki, ogled razstave ter posterjev

 

Kosilo v restavraciji in ogled razstave ter posterjev

 

Odmor s kavo, ogled razstave ter posterjev

 

3. oktober 2015

Zaključek 21. simpozija

8.00 9.00

9.00 – 9.15 Pozdravni nagovor

9.15 – 9.45 Igor Kopač  Protetična oskrba endodontsko zdravljenih 
zob 

9.45 – 10.15 Čedomir Oblak  Protetični pristop k oskrbi pacientov z 
obrabo zob

10.15 – 10.45 Ksenija Rener Sitar  Indikacije, kontraindikacije in 
postopek izdelave Michiganske opornice

10.45 – 11.15 Razprava

 

11.15 – 11.40

11.40 – 12.10 Peter Jevnikar  Uporaba galvanske tehnologije v 
snemni protetiki

12.10 – 12.30 Vasja Hmeljak  Male skrivnosti vijačene vezi

12.30 – 12.45 Jure Jamšek  Cementna vez med ulitimi ogrodji protez 
in sidrnimi elementi

12.45 – 13.15 Razprava

 

13.15 – 15.00

15.00 – 15.20 Boštjan Pohlen  Zamenjal bom način izbora barve zob!

15.20 – 15.40 Ecijo Sever  Klinična prepoznavnost alergije na 
protetične zlitine in akrilate

15.40 – 15.55 Tadej Ostrc  Protetična oskrba pacienta s hereditarnim 
angioedemom

15.55 – 16.10 Željko Valčič  Pregled plačljivih implantatno- 
protetičnih storitev iz obveznega zavarovanja po 
evropskih državah in novosti v Sloveniji

16.10 – 16.40 Razprava

 

16.40 – 17.15

17.15 – 17.30 Andreja Kuliš  Kako s protetičnim dvigom griza 
spremeniti mezialni griz v normalnega

17.30 – 17.45 Sebastian Korošec  Klinični postopki cementiranja 
konstrukcij iz cirkonijeve oksidne keramike

17.45 – 18.00 Jasna Cotič  Staranje cirkonijeve oksidne keramike v 
ustni votlini

18.00 – 18.30 Milan Kuhar  Zapleti pri protetični oskrbi s pomočjo 
implantatov

18.30 – 19.00 Razprava in razglasitev najboljših posterjev

19.00

 – 
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