Dana 11. i 12. rujna 2009. u organizaciji Područnog sjedišta Split odrţan je
dvodnevni tečaj trajne edukacije pod nazivom „Solaris 2009.“
Već tradicionalan tečaj, koji Područno sjedište Split organizira svake godine
početkom rujna u hotelskom naselju „Solaris“ u Šibeniku, okupio je 290 sudionika. Njime
je Područno sjedište Split obiljeţilo 12. rujan – II. Svjetski dan oralnog zdravlja.
Dana 11. rujna odrţana su dva radna tečaja. Voditelji tečaja „Demonstracija
implatacije IDI evolution sustava“ bili su Slaven Lupi-Fernandin, dr. med. i Josip Bučan,
dr. stom. Radni tečaj „ARCUS digma elektronički aksiografski sustav - optimalna funkcija
tijekom rekonstrukcije okluzalnih površina“ vodio je Ulrich Wegmann, dr. med. dent.
Dana 12. rujna predavanja su odrţali: dr.sc. Agnieszka Pacyk, dr. med. dent,
doc. dr. sc. Aleš Fidler, dr. stom., Ulrich Wegmann, dr. med. dent., dr. sc. Domagoj
Ţabarović, dr. stom., prof. dr. sc. Davor Katanec, dr. stom., Slaven Lupi-Fernandin, dr.
med. i Josip Bučan, dr. stom, i mr. sc. Kristian Temmer, dr. stom.
Moderator tečaja bio je mr. sc. Davorin Šimunović, dr. stom.
U svom pozdravnom govoru predsjednik HSK, Hrvoje Pezo, dr. stom., upoznao
je članstvo s aktivnostima koje su poduzete u obiljeţavanju II. Svjetskog dana oralnog
zdravlja.
Predsjednik Područnog sjedišta Split, Neven Vidović, dr. stom., uručio je
zahvalnice HSK don Ivi Babačiću, ţupniku u Rkt. ţupi Sv. Jeronima u Primošten
Stanovima i kolegama mr. sc. Ladi Galić, dr. stom. i mr. sc. Jeri Gašperovu, dr. stom.
Oni su sudjelovali u pronalaţenju i očuvanju dijela naše zdravstvene kulture, lekcija Sv.
Apolonije, zaštitnice pacijenata i stomatološke struke.
Prim. mr. sc. Vilma Radica odrţala je govor u spomen na stogodišnjicu rođenja
prof. dr. sc. Šime Kordića.
Po završetku tečaja odrţan je i okrugli stol. „Danu otvorenih vrata HSK u
Šibensko-kninskoj ţupaniji“ je, uz vijećnike i predsjednika Područnog sjedišta Split,
nazočila i glavna tajnica HSK, Jasminka Polić, dipl. iur. Glavna tajnica se pobrinula da
kolege dobiju sve traţene informacije i uputila ih na načine kako mogu ostvariti pomoć
od stručnih sluţbi pri HSK.

