
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 21.04.2023 г., петък 
 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-10:30 Откриване/музикално изпълнение 

  

ПАНЕЛ ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

10:30-12:00 Д-р Стефано Трасарти – „Нов подход при използването на Osstell: 

ISQ (коефициенти на стабилност на импланта) като ръководещ 

принцип при имплантологичното лечение“  

12:00-13:30 Постерна сесия 

 

13:30-14:00 Обедна почивка  

14:00-14:45 Доц. Елица Деливерска – „Основни концепции в денталната 

имплантология. Оценка на риска и стратегии за лечение“ 

                           

14:45-15:00   Търговска презентация   

 

15:00-16:30      Доц. Уилям Папайоану – „Какво знаем за халитозата и важността на 

нейната връзка с пародонталното заболяване?“                                                                                                                                                  

 

16:30-16:45   Търговска презентация 

 

16:45-17:30 Доц. Благовеста Янева – „Съвременни протоколи на нехирургично 

пародонтално лечение - Guided Biofilm Therapy“ 

                           

17:30-18:30      Проф. Елена Фиркова „Ръчни или електрически четки – има ли 

значение за пародонталното здраве?“ 

 

18:30  Коктейл (Фоайе на ФДМ) 

 

 

 

 ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС „Наука и практика – ръка за ръка” 
 

   
Факултет по дентална медицина – Пловдив 

съвместно с Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Пловдив 

21-23 април 2023г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив 

 
 



 

 

 

22.04.2023 г., събота 
 

                           ПАНЕЛ ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ОРТОДОНТИЯ 

 

9:00-10:30 Доц. Сотирия Гизани – „Мениджмънт на кариеса в ранна детска 

възраст“                                                                                                                                                                                                                                                          

 

10:30-10:45 Търговска презентация  

 

10:45-11:30 Проф. Ани Белчева – „Зъбен кариес в детска възраст - превенция и 

лечение“ 

 

   11:30-13:00 Проф. Тугба Тюрк – „Регенерацията: ендодонтия от следващо 

поколение“ 

13:00-13:30 Обедна почивка  

 

 

13:30-14.15 Доц. Грета Йорданова - „Иновации в ортодонтската практика“ 

 

14:15-14:30 Търговска презентация 

 

14:30-16:00 

 

   16:00-16:15 

  

16:15-17:00 

 

 

Проф. Селджук Баса – „Естетични съображения при ортогнатната 

хирургия“ 

 

Търговска презентация 

 

Д-р Юксел Алев – „UxL System – нови подходи в максиларната 

експанзия“   

                                             

Организаторите си запазват правото на промени! 
 

                 ПРЕДСТОИ АКРЕДИТАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО! 

Информация за участие в Конгреса: Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; 

еmail: ssbplovdiv@abv.bg  

Такса за онлайн излъчване – 120 лв. 

За членове на РК на БЗС – Пловдив, присъстващи на място – без такса 

правоучастие. 

За студенти, присъстващи на място – без такса правоучастие. 

За ЛДМ с второ членство в РК – Пловдив, присъстващи на място – 30 лв.; 

За членове на други регионални колегии, присъстващи на място – 60 лв. по 

следната банкова сметка:  

Банка ДСК, клон гр. Пловдив 

BIC: STSABGSF 



 

IBAN: BG61STSA93000002615567 

Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив, 

както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – 

Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна 

карта.  

Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една 

дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за 

всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл.  

 

ВАЖНО: Записването за всички участници / с такса или без такса /, става 

ЕДИНСТВЕНО чрез сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com 

чрез бутона, който ще видите:  

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС "НАУКА И 

ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА".  

 

        Моля да имате предвид, че конгресът ще бъде присъствен, с богата търговска 

изложба в петък и събота, със заявили участие повече от 20 утвърдени в денталния 

бранш фирми. Максималният обем от кредити за мероприятието ще се предоставя 

срещу чекиране с членската карта и в деня на регистрацията, и в събота. 

 В петъчния ден, от 18.30 часа, Ви каним на традиционния коктейл, който ще 

се състои на 2-ия етаж, във фоайето пред катедра „Ортодонтия“ и прилежащата 

тераса до него. 

 Ще се радваме да се видим на живо. 

 За тези, които не успеят да дойдат на място, е предвидена възможност за 

онлайн участие в конгреса с необходимото проследяване по време за прослушани 

лекции. 

   

23.04.2023 г., неделя 
 

10:00-17:00 „Биокерамика – преминаване в четвъртото измерение“ с водещи 

доц. д-р Весела Стефанова, дм и д-р Костадин Жеков, дм. 

Място на провеждане – фантомна зала катедра ОЗЕ ет. 1. 

Минимален брой участници – 3, максимален брой участници – 6. 

Могат да участват и студенти от 6-ти курс. 

Такса участие за ЛДМ – 700 лв., за студенти – 550 лв. 

КУРСЪТ Е АКРЕДИТИРАН. 

 

10:00-17:00 „Приложение на МТА базирани материали при трудни ендодонтски 

случаи“ с водещ д-р Костадин Георгиев, дм 

Място на провеждане – семинарна зала ет. 1 и клинична зала 

катедра ОЗЕ ет. 3. 

Минимален брой участници – 3, максимален брой участници – 10. 

Могат да участват и студенти - до трима. 

Такса участие за ЛДМ – 500 лв., за студенти – 350 лв. 

КУРСЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ. 

  

 

За повече информация, регистрация и записване за 

практическите курсове: https://centerpodem.com 

 
   

http://rkplovdiv-bzs.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcenterpodem.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR16Oyf5RGujXH5acQjgTdhot0GP9olV0Xg5b945Unw0pffmOp0wdSWWDS0&h=AT0oAhKwDGW64RxmQ_y8MlcWDtKXJkFfIDrRK1sqeSu2Kf0EhyKwLpFfBcIszjs5xzXUU0mWPiiZFLLIbFad_J9hjqfTc4VoDwhIDVps_viMWg1QtOEAgR7L51jgyM5JWPph&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1oA2tpFYLeXGXnJspDrlDa1JdkV0qzRrj8Tv2sHFn0_zB0TC5eIlMZn4xCSZMNBxh14OIfMYC9zp73v_xJV1SBrU51t0dcoTEd_48TpXL6tdlaqvyGDAphaubyrFOKZu4z8AS27eUSsJHCiJsIIgPX

