
VIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС

СОФИЯ, 17 – 18 НОЕМВРИ 2018 
 Хотел Маринела - София

Събота, 17 ноември 2018 г.

08:00 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 09:30 – Oткриване
09:30 – 11:00  – Проф. Стефанос Куртис, 
Майстор зъботехник Хараламбос Струмбос, Гърция:  
„Отпечатъчни материали и техники върху импланти: напътствия от теория 
към клинична практика.“
11:30 – 13:00 – Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет:
 „Лудостта на композитите – решения за ежедневната практика”
13:00 – 14:00 - Обедна почивка
14:00 – 15:30 – Проф. Илшат Юлдашев, Киргизстан:
„Анатомични, физиологични и психологични особености при децата и 
зъболекарски тактики при клиничната дейност“
16:00 – 17:30  – Проф. Людмила Николаевна Максимовская,Русия: 
„Иновационна скрийнингова диагностика на преканцерози и ракови заболявания 
на устната лигавица и устата“

Такса участие
Заплащането на такса участие, както и на курсовете, 

 в офиса на СРК е до 16 ноември, а по банков път до 14 ноември
Цена от 01 до 16 ноември: 
За ЛДМ              100 лв.
За студенти                40 лв.
/максимално 150 места за студенти/

Цена до 31 октомври: 
За ЛДМ:                     70 лв.
За студенти:         30 лв.
/максимално 150 места за студенти/

Цена на място: 
За ЛДМ:                                    140 лв.
За студенти:                          60 лв.
/за студенти - само при наличие на свободни места/

Банкова сметка:  Сосиете Дженерал– кл. СОФИЯ; IBAN: BG96TTBB94001528137143

/Предварителна програма/  

Неделя, 18 ноември 2018 г.

09:00 – 10:30 –  Д-р Азамат Байгулаков, Казахстан: 
„Минимално инвазивни подходи при лечение на кариес“
11:00 – 12:30   –  Доц. Мариана Димова, България: 
“Мануалният функционален анализ от гледна точка на постурологията“
12:30 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 – 15:00  –  Д-р Аджай Неупане, Непал:  
“Превантивни и лечебни подходи при денталните заболявания в Непал“
16:00 – 17:30  – Д-р Хорхе Ривера Очоа, Мексико: 
“Криотерапия в ендодонтията“

Проф. Стефанос Куртис, Майстор зъботехник Хараламбос Струмбос, Гърция: 
„Отпечатъчни материали и техники върху импланти“
Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет: 
„Рецепти за успешни директни реставрации на задни зъби“ -
три часа теория и два часа практика”

Часовете, датите и цените за курсовете ще се уточнят по-
късно!

За записване в курсовете се изисква платена такса участие за 
лекционната част!

Курсове 
/Всички курсове са до 20 участника/

*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при независещи от тях причини.

За информация: 

ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ :                   20 лв.
Регистрация и плащане на www.bzs-srk.bg

Офис на СРК на БЗС тел: 02/988 25 25; GSM: +359 888 588 060 или e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

*Паралакс е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, 
дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки

България

Казахстан

Киргизстан

Непал

Гърция

Египет

Русия

Мексико


