
 

 

 

Spoštovani kolegice in kolegi,  

vljudno vabljeni na strokovno delovno srečanje, namenjeno vsem članom in članicam SOD, 

 

NOVE OBVEZNOSTI IN IZZIVI SPECIALISTIČNIH ORTODONTSKIH AMBULANT V JAVNEM 

ZDRAVSTVU 

v soboto, 2.4.2022, od 9.00 do 13. ure na Zdravniški zbornici Slovenije 

Domus Medica, predavalnica Julijana 

 

PROGRAM SREČANJA: 

8:30 - 8:55         Registracija in jutranja kava                    

9: 00                   Pozdravni nagovor predsednice SOD 

9:05 - 10:30       Dr. Damjana Pondelek; Urednica.si:  

                            KREPITEV ODNOSOV V ČASU NEGOTOVOSTI  

10:30 -10:45     Odmor  

10:45 -11:30     Mag. Tomaž Tušar, univ. dipl. ing; Audax:  

NOVE OBVEZNOSTI IN IZZIVI SPECIALISTIČNIH ORTODONTSKIH AMBULANT V              

JAVNEM ZDRAVSTVU 

11:30 -13:00    Okrogla miza: 

UVEDBA NOVOSTI IN VPLIV NA DELO V ORTODONTSKIH ORDINACIJAH  

Priprava vprašanj in predlogov za ZZZS   

                          (asist. dr. Sanda Lah Kravanja, Martina Mikac Cankar, Mojca Lajh, Damijan Blatnik) 

13:00 -              Kosilo  

 

Prijave: sprejema kolegica Martina Mikac Cankar na martina.mikac-cankar@zd-lj.si 

Zaradi organizacije prosimo čim prej, na prijavi označite, če želite vegetarijansko kosilo. 

 

Kotizacija: 50 eur na TRR SOD: SI56 0201 0009 2201 958 pri NLB d.d. 

Podeljene bodo SPI točke za licenco. 

 

Vljudno vabljeni, z lepimi pozdravi in kmalu nasvidenje! 

mailto:martina.mikac-cankar@zd-lj.si


 

 

 

Predstavitev predavateljev: 

Predavanje KREPITEV ODNOSOV V ČASU NEGOTOVOSTI spodbuja k sodelovanju, profesionalizmu, 

človečnosti, spoštljivi komunikaciji in zdravih odnosih na delovnem mestu v času negotovosti. Spodbuja k 

razmisleku, kako profesionalno delovati, da bomo ostali čim bolj celi, ohraniti zaupanje deležnikov  in ob 

tem krepiti sebe in sodelavce.  

·         Kako v času negotovosti ostati čim bolj celi. 

·         Krepitev odnosov med sodelavci, pacienti in drugimi deležniki,upoštevajoč spremenjena pričakovanja. 

·         Krepitev profesionalizma. 

·         Moč strokovnega združevanja.  

 

Predava  dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, d.o.o. (www.urednica.si), svetovalka 

vodstvom in kolektivom, podjetjem in organizacijam v zahtevnih okoliščinah. Dve desetletji deluje na 

področju strateškega in kriznega managementa, upravljanja sprememb, krepitve vodenja, odnosov in 

komunikacije, tudi v zdravstvu. V zapletenih situacijah učinkovito svetuje vodstvom in organizacijam 

na področju kriznega managementa, v izogib hudim zgodbam pa vodstva in kolektive o odnosih, 

komunikaciji, vodenju, preprečevanju in upravljanju kriznih situacij tudi izobražuje in usposablja.   

   Dr. Damjana Pondelek 

 

V predavanju z naslovom NOVE OBVEZNOSTI IN IZZIVE SPECIALISTIČNIH ORTODONTSKIH AMBULANT V 

JAVNEM ZDRAVSTVU bo predavatelj mag. Tomaž Tušar, univ. dipl. ing. predstavil nove obveznosti, ki jih 

izvajalcem programov nalaga ZZZS in ki vstopajo v veljavo s 1.4.2022.  Mag. Tomaž Tušar je izvršni direktor 

podjetja Audax, ki z več kot dvajsetletnimi izkušnjami s programsko podporo omogoča delovanje največjega 

deleža zobnih ambulant, ki izvajajo zobozdravstvene storitve v javnem in samoplačniškem sistemu. Aktivno 

sodeluje z vsemi deležniki pri pripravi in izvedbi vključevanja v e-zdravje. 

 Mag. Tomaž Tušar  

http://www.urednica.si/

