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vabi na strokovno srečanje z mednarodno udeležbo

12. SLOVENSKI
PEDONTOLOŠKI DNEVI

KARIES – 
ZGODNJA RAZPOZNAVA IN OBRAVNAVA

Karies ostaja najpogostejša kronična bolezen v otroštvu in ni zobozdravnika, ki 
se pri svojem delu ne bi vsakodnevno soočal  z raznovrstnimi izzivi obravnave 
te multifaktorske bolezni. Sodobno razumevanje karioznega procesa temelji 
na njegovi dinamični naravi, pri čemer izmenjevanje demineralizacije in 
remineralizacije predstavlja osnovo kontinuuma bolezenskih stanj, od 
subkliničnih podpovršinskih skleninskih lezij do napredovalih kavitiranih 
dentinskih lezij; kariozni proces je reverzibilen, če je odkrit dovolj zgodaj.
Zato smo se organizatorji namenili tradicionalno strokovno srečanje s področja 
otroškega in preventivnega zobozdravstva, 12. Slovenske pedontološke dneve, 
posvetiti zgodnji razpoznavi in obravnavi kariesa pri otrocih in mladostnikih. 
Za učinkovito obvladovanje kariesa je namreč ključna njegova zgodnja 
razpoznava in obravnava, kar od vsakogar, ki je vključen v zobozdravniški tim, 
terja seznanjenost s sodobnimi strokovnimi dognanji, ki jih želimo predstaviti 
na tem strokovnem srečanju, in sicer s področij, kot so ocenjevanje tveganja 
za karies, zgodnja detekcija karioznih lezij, vrednotenje stopenj in aktivnosti 
karioznega procesa ter njegova obravnava s preventivnimi, ne-operativnimi in 
zobna tkiva ohranjujočimi operativnimi metodami.
Veseli nas, da so se našemu vabilu k sodelovanju poleg vodilnih slovenskih 
strokovnjakov s področja nutricionistike, javnega zdravja, zobnih bolezni ter 
otroškega in preventivnega zobozdravstva pozitivno odzvali tudi trije ugledni 
predavatelji iz tujine. Svante Twetman, profesor kariologije na Univerzi v 
Kopenhagnu, je soavtor številnih smernic s področja preventive in obravnave 
začetnih karioznih lezij, slovenski strokovni javnosti pa je verjetno najbolj 
znan zaradi soavtorstva poglavij o kariesu v več izdajah učbenika Pediatric 
dentistry - a clinical approach. Annelore De Grauwe je kot specialistka 
otroškega zobozdravstva aktivna tudi v raziskovalni skupini OMFS – IMPATH 
v Leuvenu, kjer deluje na področju dentalne radiologije. Jack Toumba je 
aktualni predsednik Evropske akademije za otroško zobozdravstvo in po 
dolgoletnem uspešnem delu na Univerzi v Leedsu trenutno profesor otroškega 
in preventivnega zobozdravstva na Univerzi v Kuvajtu. Bil je gonilna sila priprave 
smernic Evropske akademije za otroško zobozdravstvo za uporabo fluoridov pri 
otrocih (2009), ki jih je predstavil na 9. Slovenskih pedontoloških dnevih, pa tudi 
njihove letošnje posodobitve, s katero nas bo seznanil tokrat.
Strokovno področje razpoznave in obravnave kariesa je seveda preširoko, da bi 
ga posamezno strokovno srečanje lahko zajelo v celoti, prizadevali pa si bomo, 
da bodo prispevki domačih in tujih predavateljev zaokroženo predstavili njegov 
pomemben del. 
Verjamemo, da bodo predstavljene vsebine, še posebej pa razprave na okroglih 
mizah, prispevale k nadgradnji kakovostne zobozdravstvene oskrbe slovenskih 
otrok in mladostnikov.
Vabljeni na 12. Slovenske pedontološke dneve!

Dr. Rok Kosem, dr. dent. med.
Predsednik Sekcije pedontologov SZD

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
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12. SLOVENSKI PEDONTOLOŠKI DNEVI

UDELEŽENEC / UDELEŽENKA:

priimek:

ime:

datum in kraj rojstva:

naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj):

telefon:         faks: 

e-pošta:

naziv delovne organizacije:

delovno mesto:
◊ zobozdravnik
◊ zdravnik
◊ drug zdravstveni delavec

PLAČNIK KOTIZACIJE (zavod / podjetje / individualni plačnik):

naziv plačnika:

naslov sedeža plačnika (ulica, poštna številka, kraj):

kontaktna oseba:

telefon:         faks:

e-pošta:

davčna številka:

davčni zavezanec:  ◊ da  ◊ ne

datum:       podpis:
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PETEK, 11. 10. 2019 SOBOTA, 12. 10. 2019 KOTIZACIJA

730 prijava udeležencev
830 odprtje srečanja

 1. sklop 
900  The oral microbiome in children - a friend in health a foe   
 in disease S. Twetman (Kopenhagen, Danska)
1000  Novosti glede vnosa sladkorja pri dojenčkih, otrocih in   
 mladostnikih N. Fidler Mis (Ljubljana)
1045 odmor
1115 Caries prevention and non-restorative management of   
 caries lesions S. Twetman (Kopenhagen, Danska)
1215 Orodja za ocenjevanje tveganja za karies 
 M. Cilenšek (Ljubljana)
1230 Smo lahko zadovoljni z védenjem in vedênjem v povezavi z   
 ustnim zdravjem naših otrok in mladostnikov? 
 B. Artnik (Ljubljana)
1300 razprava
1315 odmor – kosilo

 2.sklop 
1430 Kariozne lezije ali razvojne okvare trdih zobnih tkiv,   
 diferencialna diagnoza; primeri iz prakse
 M. Tome (Celje)
1450 Vizualna in vizualno-taktilna detekcija karioznih lezij
 R. Kosem (Ljubljana)
1520 Spremljanje začetnih karioznih lezij: klinični pregled,   
 podprt z merjenjem laserske fluorescence
	 T.	Tomaževič	(Ljubljana)
1540 Detekcija zobnega kariesa z uporabo laserske svetlobe z   
 napravo Canary System J. Jan (Ljubljana)
1610 Radiation protection and guidelines for radiographic   
 exposures in children	A.	De	Grauwe	(Leuven,	Belgija)
1640 odmor
1715 Intra- and extraoral techniques in paediatric dental   
 practice A.	De	Grauwe	(Leuven,	Belgija)

 Okrogla miza - razprava
1800  Zgodnja razpoznava kariesa pri otrocih in mladostnikih;   
 ocenjevanje tveganja za karies, odkrivanje in spremljanje   
 karioznih lezij
 B. Artnik, M. Cilenšek, A. De Grauwe, N. Fidler Mis,    
	 J.	Jan,	R.	Kosem,	N.	Košir,	M.	Križnar	Škapin,	A.	Pavlič,		 	
	 T.	Tomaževič,	M.	Tome,	J.	Toumba,	S.	Twetman
1900  zaključek okrogle mize - razprave

 3. sklop 
830 Zalivanje fisur v obravnavi kariesa R. Kosem  (Ljubljana)
900 Učinek infiltracije s smolo na izgled belih madežev po   
 ortodontski obravnavi T.	Tomaževič	(Ljubljana)
915 The use of fluorides, toxicity and the updated fluoride   
 guidelines J.	Toumba	(Kuvajt,	Kuvajt)

1045 odmor

1115  Spiranje ust po ščetkanju z zobno pasto s fluoridi in   
 pojavnost kariesa pri otrocih in mladostnikih
	 T.	Ris	Koler	(Brežice)
1130 Pojavnost in aktivnost karioznih lezij pri majhnih otrocih   
 in njihovo vedenje pri uporabi fluoridnega premaza
	 V.	Lorenčič	(Velenje)
1145 Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida pri   
 majhnih otrocih – zasnova raziskave
	 Š.Burnik	Bobič	(Ljubljana)
1155 Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida pri   
 majhnih otrocih – klinični pregledi za oceno pojavnosti   
 kariesa M. Košorok (Ljubljana)
1205 Uporaba zobne paste s 500 ppm in 1000 ppm fluorida 
 pri majhnih otrocih – pojavnost kariesa in koncentracija   
 fluorida v nohtih M. Cilenšek (Ljubljana)
1225 Vpliv različnih priporočil na količino zobne paste za ustno 
 higieno majhnega otroka	B.	Valenčič	(Ljubljana)
1235 Razpoložljivost zobnih past za otroke z različnimi 
 koncentracijami fluorida na slovenskem tržišču
 K. Cilenšek (Ljubljana)

	 Okrogla	miza	–	razprava	z	možnostjo	
	 zaključnega	preverjanja	znanja
1245  Zgodnja obravnava kariesa pri otrocih in mladostnikih 
 M. Cilenšek, A. De Grauwe, J. Jan, R. Kosem, N. Košir, 
	 M.	Križnar	Škapin,	A.	Pavlič,	T.	Tomaževič,	J.	Toumba

1400  zaključek srečanja
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ija• za zobozdravnike in zdravnike:

  230 EUR + DDV (prijava do 25. 9. 2019)
  250 EUR + DDV (prijava po 25. 9. 2019)

• za druge zdravstvene delavce:

  140 EUR + DDV (prijava do 25. 9. 2019)
  160 EUR + DDV (prijava po 25. 9. 2019)

Kotizacija zagotavlja:
• udeležbo na predavanjih, razpravah in okroglih mizah

• kosilo (v petek) in prigrizke ter napitke med odmori

• zbornik povzetkov predavanj

• potrdilo o udeležbi, ki ga bo Zdravniška zbornica Slovenije 
upoštevala pri podaljšanju licence (14 kreditnih točk)

Kotizacijo boste plačali po izstavljenem računu, 
ki ga boste prejeli na podlagi prijave.

Prijava je mogoča na spletni strani:
https://www.domusmedica.si/dogodki/12--slovenski-pedontolo-ki-
dnevi/23275--49064

Prijavite se lahko tudi s prijavnico, ki jo pošljete na naslov:
 Asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med. 
 Univerzitetni klinični center Ljubljana
 Center za otroško in preventivno zobozdravstvo
 Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana
 s pripisom: ZA 12. SLOVENSKE PEDONTOLOŠKE DNEVE

Število udeležencev je omejeno, upoštevan bo vrstni red prispelih 
prijavnic.

Odpoved prijave z možnostjo zavrnitve računa oz. povrnitve plačane 
kotizacije je mogoča do 1. 10. 2019, po tem datumu bo kotizacija 
zaračunana.

S prijavo na strokovno srečanje soglašate z obdelavo osebnih 
podatkov za namen izvedbe strokovnega srečanja v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.Uradna jezika srečanja sta slovenščina in angleščina.


