БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД
Национален форум по Дентална медицина гр.Банско –
12-14.10.2018 год.
12.10.2018 год.
14.00 – 16.30 ч.

Настаняване и регистрация

16.30 - 17.00

Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско

17.00 - 18.30

„Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското лечение
– анализ на клинични случаи”
Лектор – д-р Силвия Димитрова, ДМ

13.10.2018 год.
7.30 – 8.45ч.

Регистрация

8.45 – 9.00 ч.

Търговска презентация:Six Lanset - Simple е нов диоден
лазер.Приложение: хирургия, ендодонтия, джобове, протетика,
хемостаза, аблация, терапия, избелване.

9.00 - 10.00ч.

„Принципи на ергономичната работа на четири ръце”
Лектор – д-р Милен Димитров

10.00 – 10.30 ч.

Търговска презентация:”Ендодонтски инструменти - Mani”

10.30 – 11.30 ч.

„Директно адхезивно възстановяване - златни стандарти.
Лектор – проф. д-р Нешка Манчорова,ДМ

11.30 – 12.00 ч.

Търговска презентация:
1. „Орални лезии- приложение на Анафтин”;
2. „LAKALUT – 90 години развитие и традиции”.

12.00 – 14.00ч.

Обяд на блок маса

14.00 – 14.30 ч.

Уорк шоп на тема:” Протокол за предсказуемо и успешно
ендодонтско лечение”

14.30– 15.30 ч.

„Противоречия при лечението на карциноми на слюнчените
жлези”
Лектор – проф.Поповски, ДМ – Р Македония

15.30– 16.00 ч.

Търговска презентация:” Как да подобрите качеството на живот
на вашите пациенти, които страдат от дентална
свръхчувствителност”

16.30 – 18.00 ч.

„Mинимално инвазивнo естетично протезиране”
Лектор – д-р Георги Илиев, ДМ

20.00-01.00 ч.

Гала вечеря

12.10.2018 год.
12,00-14,00ч.
Гранд хотел
Банско

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

13.30-17.30 ч.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „ Многообразие в естетиката при

хотел
„Молерите”

възстановяване на 4-ти клас кавитети. Модулни
фибросистеми за възстановяване на ендодонски
лекувани зъби”

Теоретично-демонстрационен курс ФАБРИЧНО произведени
фасети и оклузални ламини от синтерована керамика с
фотополимерен матрикс, лазерно полирани.
Лектор: д-р Никола Подолешов

Лектор: Проф.д-р Радосвета Василева
14.00-16.00

Гранд
хотел
„Банско”

13.00-16.00 ч.

Хотел
„Евелина
палас”
14.10.2018
10.00-12.00

Гранд
хотел
„Банско”

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Нов поглед върху композитните
възстановявания в ежедневната практика”
Лектор: д-р Румен Илиев
Всеки участник в курса получава подарък 6 бр. Шприци
фотополимер HIBRISUN, самоедхезивен бонд и шприца етч
гел

ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ДЕМОНСТРАЦИОНЕН КУРС:
„Проблеми и решения при индиректните възстановявания –
да циментираме или да свържем”
Лектор: д-р Радослав Аспарухов

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: „Пародонт и плазмолифтинг –
актуални методи за лечение”.
Лектор: Г-н Стоимен Терзийски – Естетик- Мед

Настаняване в Гранд хотел Банско:
Цена на единична стая – 70.00 лв. с включена закуска;
Цена на двойна стая – 44.00 лв. на човек с включена закуска.
Участниците във форума се ползват с предимство за настаняване в Гранд
хотел „Банско” до изчерпване капацитета.
Такса правоучастие на членове на РК на БЗС-Благоевград – 25 лв.
Такса правоучастие на членове от други колегии – 35 лв.
С част от приходите от НФДМ ще бъдат подпомогнати SOS селища в
България.
Банкова сметка:
Юробанк България АД
BG 98 BPBI 792210 445 341 02
РК на БЗС – Благоевград
Имейл: ssbblagoevgrad@abv.bg
Телефони за връзка:
0888333860 – д-р Георги Сойтариев – зам.председател РК на БЗС гр.Благоевград
0887096109 – Димитрина Калайджийска – секретар
e-mail : ssbblagoevgrad@abv.bg

Възможности за настаняване и в :
1.Хотел Евелина палас
Двойна стая – 70 лв. единична стая 50 лв.
2.Хотел Ривър сайт
Двойна стая – 50 лв.

единична стая 35 лв.

3.Хотел Молерите
Двойна стая – 60 лв.

единична стая 40 лв.

