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КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ
Такса правоучастие за желаещите да посетят Конгреса:
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова
сметка:

РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив

Контакти за записване за участие в Конгреса:
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg
Контакти за записване за практически курсове:
Д-р Ж. Маслинкова : Тел. 032/ 60 20 34,
еmail: fdm_kongres_2019@abv.bg или
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg
Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова
сметка:

Медицински университет – Пловдив
IBAN: BG15UNCR75273154623400
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк - Пловдив

Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.

Организаторите на събитието си запазват правото на
промени, които ще бъдат отразени в окончателната програма!
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__________________________
ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПРОГРАМА
__________________________
ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „Наука и практика – ръка за ръка”,
организиран от ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив
12 - 13 април 2019г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив
_____________________________________________________________________________________________________

12 април 2019г. (петък)
«АУЛА МАГНА»

13.00 – 14.00ч. Регистрация
14.00 – 14.30ч. Откриване
14.30 – 15.15ч. Лекция «Безметални протези. Надежди и реалност»
Лектор: Проф. Игор Лебеденко (Русия)
15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.
15.30 – 16.15ч. Лекция «Електронно здравеопазване и теледентална
медицина - новите инструменти на общественото
дентално здраве»
Лектор: Доц. Никола Жираду, д.м. (Франция).
16.30 – 18.00ч. Дискусия на тема: «Нормативна регулация на
денталната професия или как да избегнем сблъсъка с
контролните органи»
Дискусията е част от съпътстващата програма на събитието.

18.00ч. – Welcome коктейл.
_____________________________________________________________________________________________________
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13 април 2019г. (събота)
«АУЛА МАГНА»

09.00 – 10.30ч.

10.30 – 10.45ч.
10.45 – 11.30ч.
11.30 – 13.00 ч.

Лекция «Мениджмънт на меките тъкани около
имплантати в естетичната зона»
Лектор: Д-р Самуел Хубер (Швейцария)
Търговска презентация
Лекция «Особености на протетичното лечение на
пациенти в напреднала възраст»
Лектор: Проф. Михаил Деев (Русия)
Лекция «Методи за регистрация движенията на ТМС,
диагностика и елиминиране на нарушенията»
Лектор: Доц. Вячеслав Битно (Беларус)
_______________________

13.00 – 14.00ч. – Постерна секция

________________________________________

Лекция «Апикалната микрохирургия – прецизно
решение на точните проблеми»
Лектор: Д-р Милен Димитров (България)
15.30 – 15.45ч. – Търговска презентация.
14.00 – 15.30ч.

____________________________

16.00 – 18.00ч. – Орални презентации

_________________________________________________

ПЪРВА АУДИТОРИЯ
09.00 – 10.30ч. ОРТОДОНТСКИ ПАНЕЛ на тема: «Ортодонтията в
практиката».
Лектори: Проф. Лаура Андреева, (България, ФДМ-София)
и колектив асистенти от ФДМ–Пловдив и ФДМ–Варна.
10.30 – 10.45ч. Търговска презентация
10.45 – 12.15ч. Лекция «Ендодонтско лечение на постоянни зъби с
незавършено кореново развитие – актуализиран обзор»
Лектор: Д-р Ирис Слуцки-Голдберг, д.м. (Израел)
12.15 – 13.00ч. Лекция «Контрол на болката в денталната медицина»
Лектор: Доц. д-р Деян Нейчев, д.м. (България)
13.00 – 14.00ч. Обедна почивка
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14.00 – 14.45ч. Лекция «Минимално инвазивна аугментация на
папили»
Лектор: Доц. д-р Елена Фиркова, д.м. (България)
14.45 – 15.30ч. – Лекция «CAD / CAM имплантологично планиране с 3D
принтирани хирургични водачи»
Лектор: Доц. Ангелина Влахова, д.м.
_____________________________________________________________________________________________________

ПОДАВАНЕ на РЕЗЮМЕТА
Подаване на резюмета: до 15.03.2019г.
на е-мейл: fdm_kongres_2019@abv.bg

ИЗИСКВАНИЯТА към резюметата → в раздел «Информация за
участниците».
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СЪПЪТСВАЩА ПРОГРАМА
12 И 13 АПРИЛ 2019Г.
ДИСКУСИЯ*
тема «Нормативна регулация на денталната професия или как да избегнем
сблъсъка с контролните органи»
Организатори на дискусията са:
Д-р Боряна Нецова – Председател на КПЕ на БЗС,
Д-р Николай Колев – Председател на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив,
Д-р Нина Мусурлиева, дм - главен асистент в катедра „Социална медицина и
обществено здраве”, ФОЗ при МУ – Пловдив, член на КПЕ на БЗС и член на КПЕ
при РК на БЗС – Пловдив,
Адв. Станислав Станев, доктор по право – юрист на РК на БЗС – Пловдив,
*с подкрепата на РК на БЗС – Пловдив.

_______________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
___________________
"Аугментация на меките тъкани около
зъбни имплантати"
Водещ курса: Д-р Самуел Хубер.
Цена на курса: 250 лв.
Брой участници: до 18.
___________________

"SiroLaser Blue - следващото ниво в
лазерната дентална медицина"
(теоретико-практичен курс с
пациенти).
Водещ курса: Доц. д-р Георги Томов,
д.м.
Цена на курса: 360 лв.
Брой участници: до 6..
___________________
"Специфични особености при
изолацията и директното

възстановяване на временни и
постоянни детски зъби"
Водещ курса: Д-р Йордан Търпоманов.
Цена на курса: 200 лв.
Брой участници: до 10.
__________________
"Работа с лицева дъга"
Водещ курса: Доц. д-р Диян Славчев,
д.м.
Цена на курса: 150 лв. Брой
участници: до 10.
__________________

"Приложение на PRF в денталната
имлантология – презервация на
алвеолата и синус лифт"
Водещ курса: Доц. д-р Иван Ченчев,
д.м.
Цена на курса: 300 лв.
Брой участници: до 10-12.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „Наука и практика – ръка за ръка”,
организиран от ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив
12 - 13 април 2019г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

ПРОГРАМНИ ФОРМАТИ ЗА УЧАСТИЕ
Пленарни лекции
Научни доклади и съобщения
презентации) - до 10 минути;

(мултимедийни

орални

Постерна сесия: постер с размер 70х90 сm; до 3 мин. представяне;
Практически курсове

Фирмени презентации
Продуктови изложби

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ
Официалните езици на конгреса ще бъдат български и английски.

ИЗИСКВАНИЯ за оформяне/подаване на РЕЗЮМЕТА
Подаване на резюмета: до 15.03.2019г.
на е-мейл: fdm_kongres_2019@abv.bg

Резюметата се подават в текстов формат (.doc/.docx)- с обем до
250 думи; на български и английски език; шрифт - Times New
Roman; font size - 12 pt.
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Съдържателна структура:

Заглавие - с главни букви, без съкращения и сричкопренасяне;
Автори (име и фамилия; подчертава се представящия автор;
индекс за афилиацията);
Афилиации на авторите (със съотв. цифра в индекс) катедра/клиника, факултет, университет/институция, град;
Основен текст, структуриран със следните параграфи:
Въведение/Увод, Цел, Материал и методи, Резултати,
Изводи/Заключение.
Ключови думи: до 5, по азбучен ред;
Контакти на представящия автор - тел.; е-адрес;

В резюмето не се включват снимки, таблици, диаграми.
___________________________

Авторите ще получат потвърждение за получаването на електронния
адрес, от който е изпратено резюмето.

Изпратените на fdm_kongres_2019@abv.bg в срок (15.03.2019)
резюмета, отговарящи на изискванията, ще бъдат издадени като
Supplement на сп. Folia Medica (Plovdiv), който ще получат всички
регистрирани делегати в конгреса.

С желанието да създадем едно впечатляващо научно-практическо
събитие с фокус към новостите, иновациите и актуалните проблеми и
решения в сферата на денталната медицина Ви каним да участвате
във ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА И ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА“ 13-14 април 2019 г; ФДМ - Пловдив.

