Програма

Драги колеги!!
Чест ни е да Ве поканиме на сега веќе традиционалниот, за прв пат
дводневен меѓународен конгрес за нови технологии во стоматологијата.
Темата на годинашниот конгрес е употребата на нови технологии во
стоматологијата.
Стоматолошкиот одбор при Медицинската комора на Словенија, веќе
дванаесетта година активно соработува со стоматолошките комори од
регионот, со цел соработка во полето на постдипломското образование
и обуките, така што со задоволство ја поздравуваме организацијата на
12-тиот заеднички конгрес, којшто оваа година по трет пат ќе се одржи
во Љубjана на 15-ти и 16-ти ноември, 2019 година, во петок и сабота, во
просториите на Домус Медика.
Регионалното поврзување помеѓу лекарите и стоматолозите е од
најголема важност за стоматологијата како струка во развој, исто така
како и за регионот во којшто престојуваме и живееме.
Нашиот заеднички регион претставува простор за средби, при што
минатите искуства не учат дека поврзувањето го унапредува развојот,
додека пренесувањето на искуството е од суштинско значење за да се
оствари визијата којашто е својствена за сите лекари и стоматолози, а
тоа е грижа и квалитетен третман на пациентот.
Целта на конгресот е да стоматолозите се запознаат со употребата
на нови технологии во стоматологијата и развојот на струката во
регионот, да се поврзат на различни полиња на специјализација во
стоматологијата, работејќи како општи стоматолози и споделувајќи
искуство во поставувањето на стоматолошката професија во
здравствените системи во регионот и на европско ниво. На конгресот
избраните меѓународни предавачите ќе презентираа теми од сите
области на стоматологијата.
Досегашното искуството од заеднички организираните конгреси
коишто веќе се одржаа во Загреб, Сараево, Скопје и Љубљана покажа
дека професионалната соработка не знае за граници и претставува
точка кадешто се среќаваат различни идеи, искуства и погледи.

Средечно Ве покануваме.

ПЕТОК

16.30-18.30

8.00–9.30

Регистрација на учесници

9.30-10.00

Отворање на семинарот

10.00-10.40

Современ пристап кон дијагностицирање на болести на
орална мукоза
Проф. д-р Соња Пезељ-Рибариќ, д-р, стом.

9.00-9.30

Иднината на стоматологијата во Европа
Д-р Марко Ланди, Претседател на Советот на европски
стоматолози (CED)

10.40-11.20

Општото здравје преку оралното здравје во синергија со
клиниките и институциите.
Проф. прим. д-р. Маринка Мравак Стипетиќ, д-р.стом

9.30-10.10

Интердисциплинарен третман во современаta
имплантологија
Проф. д-р Кенан Ферати, стручен соработник

11.20-11.50

Пауза за кафе

10.10-10.50

11.50-12.30

Ширесе на ортодонцијата: примена на најновите
технологии во интердисциплинарната терапија на
расцепи на усници и непце – македонско искуство
Проф. д-р Радмила Димовска, стручен соработник

Стоматолошки имплант во естетска зона – операција
водена од CBCD
Д-р Самир Прохиќ

10.50-11.30

Нови концепти во оралната имплантологија
Проф. д-р. Хакан Озјиваци

11.30-11.50

Пауза за кафе

12.30-13.10

Отворен загриз на инцизори и нарушена артикулацијата
кај деца од предучилишна возраст – оценување на
положбата на јазикот со тродимензионален ултразвук
Д-р, стом. Санда Лах Кравања

11.50-12.30

Современи принципи во имплантологијата - што е
модерно, што е потребно и што има смисла?
Давид Довшак, максилофацијален хирург

13.10-13.40

Cпонзорирано предавање: Pomagamo vam na poti do vaše
poslovne samostojnosti
Jasmina Žnidarič, UniCredit Banka Slovenija d.d., Petra Dovč,
UniCredit Leasing, d.o.o.

12.30-13.10

Вештини за медијација и медијацијата во секојдневната
пракса на стоматолозите
Прим. Доц. д-р Јернеј Завршник, Прим. Д-р Симона
Репар Борншек

13.40-14.40

Пауза за ручек

13.10-14.10

Пауза за ручек

14.40-15.20

Предизвици при тимското лидерство
Проф. д-р Јудита Петерлин, маг. за бизнис науки

14.10-14.50

Современи методи на управување и пристапи
Проф. др. Клемен Кавчиќ

14.50-15.30

Биокерамички пасти за полнење на коренот
Асистент, д-р Маја Грошељ

15.20-16.00

Степен на итност при првичното третирање при повреда
на заби
Асист. Д-р Тања Томажевич, д-р, стом.

15.30-16.10

Современи керамички системи во протетиката
Проф. д-р, стом. Дубравка Кнезовиќ Златариќ

16.10-16.30

Пауза за кафе

16.30-17.10

Онлеј- можности за реставрирање на забите во
трансканиниот сектор
Д-р, стом. Боштјан Похлен

16.00-16.45

Периодонтална регенерација- клинички протокол
Д-р, стом. Венцеслав Станков

16.45-17.15

Дискусија и заклучок

17.10-17.40

РАБОТИЛНИЦИ
1

Д-р, стом. Крунослав Павловиќ,
Одбор за стоматологија ЗЗС

САБОТА

2

3

Cпонзорирано предавање: Ер YAG ласер во
енододонтијата, конзервативната стоматологија и
протетиката
Д-р, стом.Томаш Иванушиќ, Фотона

17.40-18.10

Антиресорптиви и остеонекроза на вилицатапрепознавање и спречување
Д-р, стом. Диме Сапунџиев

18.10-18.40

Методи на лечење на медикаментозна остеонекроза на
вилицата
Доц. д-р Марко Граниќ

18.40-19.00

Дискусија и заклучок

Организатор
Програмски одбор:
Д-р, стом. Матјаж Горкич, д-р, стом. Крунослав Павловиќ, д-р,
стом. Бети Круљц Корелц, Асс. д-р, Маја Грошељ, д-р, стом. Диме
Сапунџиев

Лекарска комора на Словенија
Одбор за стоматологија

Организациски комитет:
Д-р, стом. Матјаж Горкич, д-р, стом. Крунослав Павловиќ, д-р. м-р
Хрвоје Пезо, д-р, стом. Маријан Денковски, д-р, стом. Мирсад Токиќ

Такса за регистрација:

Семинар 15-16. 11. 2019: 150 € (со вклучен ДДВ).
Надоместокот за специјализанти, студенти и пензионирани
стоматолози е 100 €.

Лекарска комора на Словенија
Одбор за стоматологија
Конгресот се бодува со 12 бодови за лиценца

Коорганизатори

Работилниците на 15.11.2019: 100 € (со вклучен ДДВ)

Пријава и информации:
Пријавете се на Интернет страницата на www.domusmedica.si
Информации: mojca.vrecar@zzs-mcs.si

Бесплатен паркинг:

присутните на конгресот можат да паркираат во јавната гаража
Виенски кристали (под Домус Медика). Влезот во гаражата е од
улицата Штукљиева.
За бесплатен паркинг потврдете ја вашата картичка за паркирање
на рецепција.

Хрватската комора
за стоматологија
Бодови:
12 бода

Комората на
стоматолози на
Федерацијата на
Босна и Херцеговина
го бодува конгресот:
за стоматолози со 15
бода
за забни техничари со
10 бода
за забни асистенти со
10 бода

Покровители на средбата

Стоматолошка
комора на
Северна
Македонија
Бодови:
10 бода за
пасивно
12 бода за активно
учество

12. -ТИ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ВО
СТОМАТОЛОГИЈАТА
Уметност и технологија во стоматологијата

Сместување:
Информации за сместувањето може да најдете на веб-страната
www.domusmedica.si

15-16 ноември 2019
ДОМУС МЕДИКА, ДУНАЈСКА ЦЕСТА 162, ЉУБЉАНА

