
 

Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva 
letos organizira že 

 

46. strokovno srečanje stomatologov Slovenije »Iz prakse za prakso«, 
 

ki bo potekalo 
 

4. in 5. junija 2021 prek videokonferenčnega sistema Zoom.  
 

Program je predvidoma ocenjen s 14 licenčnimi točkami. 
Udeleženci srečanja bodo lahko opravili tudi preizkus znanja in tako pridobili 

dodatne licenčne točke (predvidoma 7 licenčnih točk). 
 

PRELIMINARNI PROGRAM 

Petek, 4. junij 2021 

    8.00–9.00  Registracija udeležencev in tehnična pomoč pri uporabi Zoom-a 

    9.00–9.10  Odprtje srečanja in pozdrav udeležencem 

  9.10–10.10  Prof. dr. Alojz Ihan: Covid-19 in cepljenje 

10.10–11.10  Tina Bončina: Kako ne znoreti in ostati zdrav pod stresom 

11.10–11.25  ODMOR 

11.25–12.25  Prof. dr. Hrvoje Jurić: Behavioral management of children in pediatric dentistry office 

12.25–13.25  Doc. dr. Barbara Artnik in Jona Blatnik: Ocena ustnega zdravja v Sloveniji: ugotovitve in 

priporočila 

13.25–14.15  ODMOR ZA KOSILO 

14.15–15.15 Alja Cmok Kučič in izr. prof. dr. Rok Gašperšič: Vpliv lastnosti obzobnih tkiv spodnjega 

interkaninega področja na klinične postopke 

15.15–16.15  Doc. dr. Boris Gašpirc: Priporočila za zdravljenje parodontitisa stadijev I. do III. po novi 

klasifikaciji parodontalne bolezni 

16.15–16.30  ODMOR 

16.30–17.30  Marko Kuralt in prof. dr. Aleš Fidler: Intraoralno skeniranje – težave in rešitve 

17.30–18.30  Prof. dr. Božidar Pavelić: Fiber-reinforced composites: basic theory and clinical 

procedures, step by step 

18.30–19.30  Doc. dr. Boštjan Kocjančič: Ortopedska kirurgija in kaj lahko implementiramo v 

stomatološko ambulanto 



 

Sobota, 5. junij 2021 

    8.00–9.00  Registracija udeležencev in tehnična pomoč pri uporabi Zoom-a   

  9.00–10.00  Dr. Rok Kosem: Dojenje in karies: kakšna je povezava? 

10.00–11.00 Izr. prof. dr. Jasmina Primožič: Primerjava konfekcijskih in po meri izdelanih 

interceptivnih pripomočkov v zobni in čeljustni ortopediji 

11.00–12.00  Prof. dr. Nataša Ihan Hren: Sodobno ortognatsko zdravljenje skeletnega razreda II 

12.00–12.15 ODMOR 

12.15–13.15  Prof. dr. Amir Ćatić: Planning in implant-prosthodontic therapy: Precise map or 

spontaneous improvisation? 

13.15–14.15 Asist. Jure Jamšek: Razvoj polzil za sidranje protez na zobnih vsadkih: pregled literature 

in klinične izkušnje 

 

 

     


