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“Skrivnost sreče ni v tem, 
da vedno delamo tisto,

kar imamo radi, 
temveč da imamo radi to, 

kar delamo.”
Lev Nikolajevič Tolstoj

Zakaj bi prodali svoje staro kolo
Fant je vsak dan pešačil, a si je močno želel kolesa. V resnici si ga je želel in se ga istočasno bal, saj so 
ga vsi strašili, da nima dovolj denarja, da bo padel, da mu ga lahko ukradejo ali da z njim morda ne bo 
zadovoljen. Sam je sanjaril, da bo s kolesom hitrejši, da bo prišel dlje in da bo lahko sam odločal, kam se 
bo zapeljal. Veliko je razmišljal o kolesu, ob tem pa pešačil kot vsak dan dotlej. Skrbelo ga je tudi, kako 
zbrati denar za nakup – tako velikega posla se še nikoli ni lotil. Ko so ga svarili, da je počasna hoja varna, 
da se počasi daleč pride, da naj bo zadovoljen s tem, kar ima, je le odmahnil z roko in si živo predstavljal 
srečo, ki bi jo doživel, če bi imel kolo. A dan, ki bi bil pravšnji, da zbere pogum in naredi pomemben korak, 
kar ni prišel. Bolje je še malo počakati, čas še ni pravi – tako si je šepetal sam in tako so mu žugali drugi.

In nato je prišel dan, ko je odločitev dozorela: strah je izginil, vzel je prihranke in čez eno uro je imel že 
veter v laseh. Postal je hiter, svoboden, lahko je zavil, kamor je želel, od kakšne praske pa se ne umre. 
Vozil je čedalje hitreje in čedalje dlje, povezal se je z drugimi kolesarji, hitro je pozabil nekdanjo hojo. A 
sreča ni trajala dolgo: drugi so imeli lepša kolesa, vozili so hitreje in spretneje, izbirali so boljše poti, zato je 
fant nenehno sanjaril o tistem, česar ni imel, češ da bi bil s tistimi stvarmi pa res srečen. In kupil si je večje 
kolo, oponašal je druge pri izbirah smeri, kupoval je novo in novo dodatno opremo – a po nobeni izboljšavi 
ni izkusil sreče, ki jo je znova in znova tako neumorno pričakoval, prišle so le nove želje. 

Kakorkoli že, s svojim kolesom je veliko švigal sem in tja, veliko tovorov je prepeljal, mnogi so ga 
občudovali in mnogi so mu zavidali. Zavidali so mu srečo in pogum, on pa je bil po vsakem skoku za srečo 
vedno znova nesrečen in boječ. V svojem lovu na srečo je bil kot bogataši, ki se skušajo odžejati z morsko 
vodo in so čedalje bolj žejni. A kljub temu je kolesaril dolga leta, skrbel za svoje kolo, prevozil zanimive 
poti, videl številne kraje in pomagal mnogim. In ko je z leti vendarle začutil zadovoljstvo in umirjenost, mu 
je na pot skočila nova skrb: kdaj, kako, komu in za koliko naj proda kolo, ko ga ne bo več potreboval, da 
se mu bo vložek povrnil in da ne bo šlo vse v nič.

Nikoli ni spoznal svoje zmote: nič ne bo šlo v nič. Kolo mu je skozi leta dalo veliko, skupaj sta dosegla 
vrhove in daljave, oba sta se medtem postarala, sedaj že stari fant pa ni nikoli dojel, da se mu je vrednost 
kolesa tisočkrat neopazno povrnila. Ni spoznal, da je treba pogumno slediti svojim sanjam, da je srečen 
tisti, ki si želi tistega, kar ima, in da ni treba, da se pomembne stvari povrnejo.

Ko se vrnete s prelepih počitnic, ne razmišljate, komu bi jih prodali, da bi si povrnili vložek: bili ste vendar 
na prelepih počitnicah.

Marko Gričar
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NAMEN SREČANJA
Tradicionalno srečanje DenSafe je namenjeno zobozdravnikom, 
zobnim asistentom, ustnim higienikom in zobnim tehnikom: Leto 
za letom odpira pester svet povezav med strokami dentalne in 
ostale medicine s ciljem varnejšega in uspešnejšega dela s pacienti 
v vaših ordinacijah, poleg tega pa vam bo približalo področje 
odnosov, komunikacije ter skrbi za lastno zdravje in počutje.

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA
Edumedic d.o.o.
Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana, edumedic.si

KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center St. Bernardin
Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož

RAZSTAVA IN DRUŽENJE
Obiščite razstavo opreme in materialov za različne specialnosti 
dentalne medicine in zobno tehniko, spregovorite s predstavniki 
razstavljavcev, razširite svoja znanja in povprašajte glede 
obkongresnih ugodnosti. Popijte kavo s prijatelji in spregovorite 
z odličnimi ljudmi, ki jih še ne poznate.

KREDITNE IN LICENČNE TOČKE
Vlogi za vrednotenje sta v postopku na Zdravniški zbornici 
Slovenije in Zbornici-Zvezi (ZZBNS). Število dodeljenih točk bo 
objavljeno strani edumedic.si.

NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO IN PLAČILO
1.  Prijavite se hitro in enostavno s pomočjo spletne prijavnice 

na spletni strani www.edumedic.si. Vnesite potrebne podatke 
o udeležencu in o plačniku ter pritisnite gumb »POŠLJI«. Takoj 
boste prejeli elektronsko potrditev o uspešnosti prijave, ki je tudi 
predračun in vsebuje navodila za plačilo. Pri zbiranju in hranjenju 
podatkov upoštevamo vsa določila Splošne uredbe EU o varstvu 
podatkov (GDPR), o čemer boste pri prijavi obveščeni na vsakem 
koraku.

2. Zasebniki (zasebne ambulante, sp., d.o.o., zasebni zavodi) ustrezen 
znesek kotizacije zase in/ali za svoje zaposlene plačate vnaprej 
na poslovni račun Edumedic d.o.o. pri UniCredit Banki d.d. št. SI56 
2900 0005 0029 547 na osnovi predračuna, omenjenega v točki. 
Račun bomo plačniku izstavili in poslali po koncu strokovnega 
srečanja.

3. Ko plačujete kotizacijo za posameznega udeleženca, v rubriko 
»namen« obvezno vpišite ime in priimek udeleženca, kot »kodo 
namena« vpišite OTHR, v rubriko »sklic« pa vpišite: SI00 05-2022.

4. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo na osnovi računa, ki ga 
bomo izdali po končanem srečanju. Javne ustanove, ki prijavljajo 
več udeležencev, naj svoje udeležence najprej posamično prijavijo 
preko spletne prijave, nato naj pošljejo naročilnico s seznamom 
imen in priimkov prijavljenih udeležencev, za katere bodo plačali 
kotizacijo, na e-naslov: prijava@edumedic.si. Plačilo kotizacij lahko 
nato po prejemu računa izvedejo v skupnem znesku za vse svoje 
prijavljene udeležence.

5. Skrajni rok za spletno prijavo je 26. maj 2022. Po tem datumu 
bo prijava mogoča na recepciji srečanja v Bernardinu, če bodo še 
prosta mesta.

NAVODILA ZA PRIJAVO PREDAVATELJEV
Predavatelji naj se čim prej prijavijo s pomočjo spletne 
prijavnice na spletni strani edumedic.si: izberejo možnost 
»Prijava predavateljev« in sledijo navodilom. 

HOTELSKA NAMESTITEV
Kotizacija ne vključuje hotelske namestitve. Sobe pravočasno 
rezervirajte sami - organizator za udeležence in razstavljavce 
ne ureja hotelskih namestitev in rezervacij. Če se boste odločili 
za bivanje v Hotelih Bernardin, so vam na voljo posebne cene za 
udeležence srečanja DenSafe 2022 – povezava za rezervacije je 
na strani edumedic.si.

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
T: 041 919 535, E: prijava@edumedic.si

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN 
POSLOVNO SODELOVANJE
T: 041 919 535, E: oglasevanje@edumedic.si

Kotizacija vam zagotavlja: dvodnevno udeležbo na 
predavanjih, kongresne materiale, obisk razstave, kreditne 
in licenčne točke, dve kosili, večerjo s programom, okrepčila 
med odmori in neprekinjeno brezplačno kavo v preddverju.

* Opozorilo za študente: redni študentje se morajo ob prihodu 
oziroma registraciji izkazati z veljavno študentsko izkaznico ali 
ustreznim verodostojnim dokumentom. Število mest za študente 
je omejeno.

KOTIZACIJA

Zobozdravniki 290,00 EUR + ddv
Upokojeni zobozdravniki 190,00 EUR + ddv
Zobni asistenti 190,00 EUR + ddv
Zobni tehniki, rad. inženirji 190,00 EUR + ddv
Ustni higieniki 190,00 EUR + ddv
Reni študenti – z večerjo* 50,00 EUR + ddv
Redni študenti – brez večerje* Brezplačno
Večerja za spremljajoče osebe 50,00 EUR + ddv
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Oblikovanje in priprava za tisk: 
tanjas-design.si
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO

lepzob.si

lepzob.si

lepzob.si
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO

Petek, 27. maj 2022

07.00  PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
  Kongresna recepcija bo v petek odprta od 7.00 do konca predavanj, 
  v soboto pa od 7.30 do konca predavanj.

07.30-08.25 JUTRANJA KAVA IN PECIVO
  OBISK RAZSTAVE

DenSafeSkupni
Skupna predavanja za vse udeležence 
Dvorana A

STROKOVNI PROGRAM

08.25-08.30 UVODNE BESEDE
  
08.30-10.00 GRADIMO POVEZAVE NAMESTO MEJA
  Moderatorja: Miodrag Janić, Maja Navodnik Preložnik

08.30-08.45 Kronična ledvična bolezen – kako prepoznati, kje smo in kam gremo
  Dimitrij Klančič
08.30-08.45 Sodobni načini zniževanja holesterola – zakaj, za koga in kako?
  Miodrag Janić
08.45-09.00 Varnost posegov v ustni votlini pri bolnikih po transplantaciji 
  krvnih matičnih celic
  Matjaž Sever
09.00-09.15 Diabetes in parodontalna bolezen
  Maja Navodnik Preložnik
09.15-09.30 Vnetna žarišča v ustni votlini lahko povzročajo bolezni ledvic
  Andreja Aleš Rigler
09.30-10.00 Razprava
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Petek, 27. maj 2022

10.00-10.30 NA STIČIŠČU ZDRAVJA USTNE VOTLINE IN ZDRAVJA KOSTI
  Moderator: Anže Birk

10.00-10.20 Miti in resnice o osteonekrozi čeljustnice
  Anže Birk
10.20-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OBISK RAZSTAVE

11.00-13.00 IZBRANE TEME IZ DENTALNE MEDICINE
  Moderatorja: Rok Kosem, Sanda Lah Kravanja

11.00-11.20 Polnokeramični adhezijski mostovi 
  Tine Malgaj 
11.20-11.40 Kaj imata skupnega Bangkok in karies zgodnjega otroštva
  Rok Kosem
11.40-12.00 Občutljivost komunikacije z otroki, mladostniki in starši v čeljustni in  
  zobni ortopediji 
  Sanda Lah Kravanja
12.00-12.30 Minimalno invazivna implantologija – enostavno ali zapleteno? 
  Matija Gorjanc
12.30-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  Grand Restaurant, 10. nadstropje Grand Hotela Bernardin
  Prosimo, da ob prihodu v restavracijo oddate kupon za kosilo. Hvala
  OBISK RAZSTAVE
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Petek, 27. maj 2022

14.00-16.30 MOTNJE DIHANJA V SPANJU IN 
  DEBELOST – MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP 
  Moderatorja: Marko Bombek, Marko Gričar

14.00-14.20 Motnje dihanja v spanju – strašljiva pulmološka pot do uspeha
  Marko Bombek
14.20-14.40 Otorinolaringološke rešitve pri zdravljenju smrčanja in spalne apneje
  Matej Delakorda
14.40-15.00 Vloga maksilofacialne kirurgije v zdravljenju spalne apneje
  Vojko Didanovič 
15.00-15.20 Možnosti laserskega odpravljanja smrčanja
  David Dovšak
15.20-15.40 Kaj je novega pri razumevanju in obravnavi debelosti
  Mojca Jensterle Sever
15.40-16.00 Ambulanta za debelost – zakaj pa ne?
  Marko Gričar
16.00-16.30 Razprava

16.30-17.00 ODMOR S KAVO, OBISK RAZSTAVE

17.00-17.30 KAKO ZMANJŠATI VIRUSNO BREME SARS-CoV-2 V USTIH IN ŽRELU
  Simpozij Krka
  Moderatorka: Urška Štravs Polanc

17.00-17.20 Virucidni učinek pastile s fiksno kombinacijo cetilpiridinijevega klorida
  in benzidaminijevega klorida na SARS-CoV-2
  Andrej Steyer
17.20-17.25 Septabene – edinstvena kombinacija cetilpiridinijevega klorida in 
  benzidaminijevega klorida
  Urška Štravs Polanc
17.25-17.30 Vprašanja in odgovori

17.30-18.30 MOČ DIGITALIZACIJE IN TIMSKEGA DELA
  Moderatorja: Marko Jakovac, Dragan Stolica

17.30-18.20 Digitalni protokol v minimalno invazivnem zobozdravstvu
  Marko Jakovac, Dragan Stolica
18.20-18.30 Razprava

20.00  DenSafečerja
  Večerja s programom in plesom
  Koncert: AKA Neomi

  DenSafeParty 
  DJ Matthew Z

Grand Hotel Bernardin, 11. nadstropje, 
Smaragdna dvorana.
Prinesite vstopnice in kupone za pijačo, 
ki ste jih prejeli ob registraciji.



Sobota, 28. maj 2022

DenSafeZobozdravnik
Program za zobozdravnike
Dvorana A

09.00-10.30 BOLEČINA IN OKLEP
  Moderatorja: Maja Frangež, Igor Rigler

09.00-09.20 Fascije: ko se prijatelj prelevi v sovražnika
  Maja Frangež
09.20-09.40 Vaše fascije v rokah fizioterapevta – sproščanje oklepa
  Prakashita Tina Tušar
09.40-10.00 Obrazna bolečina in glavobol
  Igor Rigler
10.00-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OBISK RAZSTAVE

11.00-13.00 ZASEBNA PRAKSA – KAKO IN KDAJ ZBRATI POGUM
  Velika debata

  Večno vprašanje: kako skočiti v vodo, kako plavati (in pri tem uživati)  
  in kako na koncu splezati ven – če konec sploh obstaja.
  
  Povežimo izkušnje odprtih knjig in vprašanja napetih popkov.

  Moderator: Matija Gorjanc

  Sodelujejo (kot odprte knjige): David Dovšak, Sanda Lah 
  Kravanja, Sabina Markoli, Janez Šekoranja

13.00-14.00 KOSILO
  Preddverje dvorane A, 12. nadstropje.
  OBISK RAZSTAVE
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Sobota, 28. maj 2022

DenSafeAsistent
Program za zobne asistente, zobne tehnike in ustne higienike
Dvorana B

edumedic
Pričakujte več.

09.00-10.30 ZNANJE KOT TEMELJ VARNEGA DELA ZOBNIH ASISTENTOV - 1
  Moderatorja: Nataša Piletič, Maja Taradi

09.00-09.50 Kako povečati učinkovitost zobnega asistenta v zobozdravstveni ordinaciji
  Maja Taradi 
09.50-10.10 Varnost pred okužbami
  Nataša Piletič
10.10-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OBISK RAZSTAVE

11.00-13.00 ZNANJE KOT TEMELJ VARNEGA DELA ZOBNIH ASISTENTOV - 2
  Moderatorki: Marjeta Logar Čuček, Nina Žagar

11.00-11.20 Celjenje in oskrba ran po posegih v oromaksilofacialnem področju
  Marjeta Logar Čuček
11.20-11.40 Kaj morate vedeti o delu v ortodontski ordinaciji – napotki za 
  uspešno sodelovanje
  Nina Žagar
11.40-12.00 Preprečevanje okužb v zobozdravstvu
  Marija Al Nawas
12.00-12.20 Štiriročno delo v zobozdravstveni ambulanti
  Marjeta Velepec
12.20-13.-00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  Preddverje dvorane A, 12. nadstropje.
  OBISK RAZSTAVE
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DenSafeSkupni
Skupna predavanja za vse udeležence
Dvorana A

Sobota, 28. maj 2022

14.00-16.10  Crème de la crème:
  KEMIJA ZADOVOLJSTVA IN SREČE
  Moderatorja: Matija Gorjanc, Damijan Perne

14.00-14.20 Ali sem na pravi poti?
  Ana Ogrič Lapajne
14.20-14.40 Sreča na delu
  Špela Hvalec
14.40-15.00 Med strahom in pogumom, med srečo in zadovoljstvom
  Marko Gričar
15.00-15.20 Bilančni obračun?
  Matija Gorjanc 
15.20-15.40 Postavljanje meja drugim in sebi
  Damijan Perne
15.40-16.10 Razprava

16.10-16.30 POVZETKI SREČANJA

16.30  KLEPET IN ZDRAVICA PRED SLOVESOM
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Fizioterapija, 
masaža in limfna drenaža 

za udeležence
Udeležencem DenSafe 2022 bodo na voljo fizioterapija, terapevtske 

masaže in limfna drenaža v sodelovanju z Zdravstvenim centrom 
Lorena iz Ljubljane. Prijavite se na recepciji srečanja.

Terapevtska masaža 30 min. 40,00 EUR
Terapevtska masaža 60 min. 70,00 EUR
Fizioterapija 30 min.  40,00 EUR
Fizioterapija 60 min.  70,00 EUR
Limfna drenaža 60 min.  70,00 EUR
Kineziološki trakovi  15,00 EUR
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Ambulanta za debelost
Angiolog
Aritmolog
Diabetolog
Družinska medicina
Elektrokonverzija ritma  
EMG - elektromiografija
Endokrinolog
Fizioterapija
Gastroenterolog
Hematolog
Infuzije zdravil

Internist
Kardiolog
Kardiopsiholog
Laboratorijske preiskave
Lipidolog
Medicinska pedikura
Motnje dihanja v spanju  
Nefrolog
Nevrolog
Odkrivanje demence
Prehransko svetovanje

Preventivni kardiolog
Psihiater
Psihoterapija
Pulmolog in alergolog
Revmatolog
Srčni spodbujevalniki
Telesna sestava
Terapevtske masaže
Tirolog
Ultrazvok
Žensko srce

SPECIALISTIČNE AMBULANTE   I   FIZIOTERAPIJA  I   IZOBRAŽEVANJE

l o rena . s i
Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče
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Napovedujemo!


