Prijavnica za 30. Republiški strokovni seminar DZDS

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

od 20. do 21. 1. 2017 v Rogaški Slatini.

zobozdravnik
medicinska sestra
zobotehnik
ing. zobne protetike





ustni higienik
radiološki inženir
dipl. radiol. ing.

Restavracija Kaiser
(V sklopu Grand hotela Sava)
Zdraviliški trg 6

naslov udeleženca

telefon / faks

Kulturni center Rogaška Slatina
Celjska 3a

e-mail naslov

naziv plačnika kotizacije
naslov plačnika kotizacije

davčna številka plačnika

davčni zavezanec

telefon / faks

e-mail naslov

podpis

datum

Pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico lahko
pošljete po pošti na naslov:
Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije
Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana
faksirate na:
tel. št.: 01 434 49 20 (g. Peter Goltes)
ali oddate e-prijavnico na naslovu: http://goo.gl/forms/WVmMa9KuSp .
Dodatne informacije na tel. št. 051 212 869 (Organizacijski odbor DZDS).
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od 20. do 21. 1. 2017 v Rogaški Slatini.

od 20. do 21. 1. 2017 v Rogaški Slatini.
S strokovnjaki, ki delujejo na Stomatološki kliniki UKCL Ljubljana in zunanjimi
sodelavci smo se potrudili, da smo pripravili zanimiv program, ki vključuje
sodobne smernice razpoznavnih postopkov in zdravljenj na vseh področjih
zobozdravstva.
Pomemben del dejavnosti Stomatološke klinike je interdisciplinarna obravnava
pacientov. V Rogaški bomo prvič izvedli delavnico, kjer bomo predstavili
razpoznavne postopke, načrt in tudi zdravljenje pacientov, ki so potrebovali
kombinirano parodontalno ortodontsko zdravljenje. Na naslednjih srečanjih
bomo izvedli različne delavnice, kjer bodo predstavljena različna sodelovanja
specialistov.
Vabljeni predavatelj XXII. memorialnega predavanja prof. dr. Jožeta Ranta
je profesor Anselm Wiskott iz Univerze v Genevi. Naslov predavanja je
»Biomechanics and fixed prosthodontics«.
Znanja pa ne bomo poglobili samo na področju stomatologije. Kot vabljenega
predavatelja smo povabili doc. dr. Blaža Koritnika iz Nevrološke klinike UKCL.
Naslov njegove prezentacije je »Možgani, duša in telo«.
Seminar je v postopku za dodelitev licenčnih točk pri Zdravniški zbornici
Slovenije.
Poleg zanimivega strokovnega programa bo seminar priložnost za prijetno
druženje. Za organizacijo teniškega turnirja bo poskrbel g. Peter Goltes, pri
katerem se lahko prijavite pisno ali po telefonu na tel. št. 041 600 748.
Kotizacija za seminar je:
za zobozdravnike
za ostale zobozdravstvene delavce

250,00 €
170,00 €

V ceno kotizacije sta všteta 22% davek, druženje v restavraciji Kaiser in
skupna večerja v Aninem dvoru.
Izpolnjene prijavnice pošljite na DZDS, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana ali
na fax št. 01 434 49 20 (g. Peter Goltes). Prav tako se je mogoče prijaviti
na naslovu: http://goo.gl/forms/WVmMa9KuSp .
Prijave sprejemamo do 13. 1. 2017. Dodatne informacije dobite na
tel. št. 051 212 869.
Za rezervacijo prenočišča (Grand Hotel Sava, Hotel Zagreb) lahko pokličete
ga. Brigito Matko na tel. št. 03 811 40 00.
S prisrčnimi pozdravi in nasvidenje v Rogaški.

Mateja Lunar, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege,
Podpredsednica DZDS

V Ljubljani, 26. november 2016

prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med.
Predsednica DZDS

ROGAŠKA 2016






Restavracija Anin dvor
Cvetlični hrib 1a

ROGAŠKA 2016

naziv

Strokovna doktrina Stomatološke klinike

Strokovna doktrina Stomatološke klinike

Pomembne lokacije

ime in priimek udeleženca

Ponovno vas vljudno vabimo na 30. Republiški strokovni seminar
Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije z naslovom

