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0900

Дентална 
Световна Купа

„ Мултидис-
циплинарна 
реконструктив-
на естетична 
терапия“

Отбор 
Испания: 
Д-р Рамон Гомез 
Меда и Д-р 
Едуардо Анитуа

Отбор Италия: 
Д-р Андреа 
Мастророса & 
Д-р Алесандро 
Агнини

Отбор 
Бразилия: 
Д-р Робърт  
Силва и 
Д-р Освалдо 
Скопин де 
Андраде

Отбор Израел: 
Д-р Мирела Фе-
рару и Д-р Галит 
Талмор

Отбор 
България: 
Доц. Димитър 
Филчев и Д-р 
Венцеслав 
Станков

„Имплантати в 
случаи, които са 
естетично предиз-
викателство: от 
интеграция до 
рехабилитация 
на мекотъканната 
архитектура“ 
Д-р Франк Боне, 
Франция

„Периимплантит: 
имат ли значение 
позицията и 
повърхността на 
имплантата?“ 
Проф. Джафар Муи, 
Мароко

Лекция и 
клинична 
демонстрация 
на живо:

„Биологични и 
технологични 
фактори, оказ-
ващи влияние 
на естетиката 
при възстано-
вявания върху 
единични и 
множествени 
импланти“ 

Доц. д-р 
Кристиан Дину, 
Румъния

Практически 
курс:      № 37

“Техники за 
синус лифт 
предвидими 
и изпълними”

Д-р Набих 
Надер &  
Д-р Сами 
Моуакдие, 
Ливан

Практически 
курс:     № 38

„Протетично 
управление 
на меките 
тъкани в за-
висимост от 
поставянето 
на импланта. 
Имедиатно, 
отложено им-
плантиране 
или имедиат-
но отложено 
натоварване 
- umbrella 
концепция“

Д-р Алберто
Мисели,
Венецуела

Практически 
курс:      №39

„Плануване 
на лечение с 
ортодонтски 
алайнери.
Виртуален 
ClinCheck“

Д-р Джулия 
Функе, 
Германия

Практически 
курс:     № 40

„Правилна 
изолация за 
дълготрайна 
адхезия - 
различни 
видове 
кофердам 
при лесни 
и трудни 
случаи“

Д-р Инес 
Барбоса, 
Португалия

Практически 
курс:     № 41

„Управление 
на меките 
тъкани 
около зъби и 
имплантати 
за естетични 
резултати“
 
Проф. Андре
Саадун, 
Франция

Практически 
курс:     № 42

„Как да 
превърнем 
нашата ден-
тална клини-
ка в успешен 
бизнес?”

Габриел 
Ауслин, 
Израел

*Подходящ 
за дентални 
асистенти и 
мениджъри

0930

1000

1030

1100 „Нова класи-
фикация на 
пародон-
талните и 
пери-им-
плантни 
заболявания 
и състояния” 

консенсусна 
среща на 
Българското 
Дружество по 
Пародонто-
логия

Лекция и 
клинична 
демонстра-
ция:

„Нова 
генерация 
динамични 
хиалуронови 
филъри - ин-
жекционни 
техники и 
протокол на 
работа“

Д-р Волфганг 
Редка, 
Германия

1130

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „5 важни 
правила за 
постигане 
на успешна 
дентална прак-
тика“
Габриел Асулин, 
Израел

„Принципи за 
предсказуеми 
резултати в 
комплексни 
интердис-
циплинарни 
случаи“ 
Д-р Лара 
Стангачилович, 
Румъния

„Дигитален 
подход за 
дентални им-
плантати при 
атрофирали 
алвеоларни 
гребени“ 
Д-р Михаел
Алтерман, 
Израел

“Новите прави-
ла за защита на 
личните данни 
- GDPR” 
Вероника 
Димова, 
България

Ливанската 
Дентална 
Асоциация

Д-р Набих 
Надер & 
Д-р Сами 
Моуакдие,
Ливан

Младежки 
Перио 
Форум

Практически 
курс:      № 43

„Видове пре-
парация за 
цели обвив-
ни коронки“

Д-р 
Александър 
Клочков, 
България

Практически 
курс:     № 35

„Нова 
концепция 
в направ-
ляваната 
имплантна 
хирургия. 
Видове 
хирургични 
водачи“

Проф. Джафар 
Муи, 
Мароко

Практически 
курс:     № 44

„Микро-
скопско под-
помогната 
фотография“

Д-р Димитър 
Костурков 
и  Доц. Тодор 
Узунов, 
България

Практически 
курс:     № 46

„Как да 
избягваме 
грешки от 
оклузален 
характер 
на нашите 
възстановя-
вания. Базов 
курс по 
оклузия“

Д-р Иван 
Чакалов, 
България

1430

1500

1530

1600 Орални 
презентации

Клинична де-
монстрация: 

„Имедиатно 
имплантира-
не в естетич-
ната зона“

Д-р Венцеслав 
Станков, 
България 

1630

1700

1730

1800
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0900

Японска 
Асоциация на 
денталните 
лекари

„Ключови фак-
тори за успеш-
ни резултати 
в дигиталната 
дентална 
медицина” 
Д-р Масао 
Ямазаки 

„Новаторска 
оптимизирана 
процедура за 
пародонтална 
регенерация в 
ортодонтията” 
Д-р Юничи 
Уатахики    
 
„Предимствата 
на пародонтал-
ната микро-
хирургия в 
естетичната 
зона” 
Д-р Тадахико 
Накано 

„Как да се 
справяме 
с различни 
състояния в 
лицево-че-
люстната 
област„
Д-р Хироши Уено 

„Стратегии за 
точно пози-
циониране на 
имплантите в 
дигиталната 
ера“
Д-р Шигеру 
Накамура

„Протетичното 
лечение нови 
насоки“
Д-р Мазаюки 
Оокава

„Ендодонт-
ско лечение 
на зъби с 
незавършено 
кореново 
развитие: 
от пулпно 
покритие до 
пулпна реге-
нерация” 
Д-р Мария Ел 
Коури, Ливан
 
„Възстано-
вявания с 
композити: 
Решения за 
ежедневната 
практика” 
Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет 

„3D техника 
за фронтални 
възстано-
вявания с 
композити” 
Д-р Янис 
Брокос, Гърция 

„Естетични 
възстано-
вявания с  
порцеланови 
фасети” 
Д-р Аджай 
Джунеджа, 
ОАЕ

„Ендодонтско 
лечение днес 
- баланс меж-
ду медицина 
и техника” 
Д-р Силвия 
Димитрова, 
България

„Иригацион-
ни техники в 
ендодонти-
ята” 
Доц. Георги 
Томов, 
България 

„Избор на 
техника за 
обтуриране 
на коренови-
те канали” 
Доц. Ангела 
Гусийска, 
България

„Апикална 
остеотомия 
или как да 
се справим с 
последстви-
ята” 
Д-р Милен 
Димитров, 
България

0930

1000

1030

1100

1130

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400

SDM Talks

Българско 
Дружество по 
Пародонто-
логия

„Актуални 
процедури за 
удължаване 
на клиничната 
корона” 
Д-р Даниеле 
Дженсини, 
Италия

„Лекуване на 
вътрекостни 
дефекти в 
естетичната 
зона“ 
Д-р Мартина 
Стефанини, 
Италия

„Мекотъканна 
аугментация 
около зъби и 
импланти - съ-
вети и трикове 
за предвидими 
резултати” 
Доц. Камен 
Коцилков, 
България

„Интегриране 
на хирургично
-възстано-
вителни 
концепции в 
денталната 
естетика“ 
Д-р Кенет 
Валадарес, 
Еквадор

„DPPC - цялост-
на концепция 
за предотвра-
тяване на ус-
ложненията от 
парoдонтални 
заболявания” 
Проф. Питър 
ван дер Скоор, 
Холандия

Клинична де-
монстрация:         
№ 1

„Порцелано-
ви фасети: 
планиране, 
mock up,  
препарация“

Д-р Мачией 
Заров, 
Полша

Практически 
курс:         № 2

„Рецепти 
за успешни 
директни 
възстано-
вявания на 
дистални 
зъби“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет

Практически 
курс:         № 3

„Основи на 
денталната 
имплантоло-
гия“

Д-р Светослав 
Славков, 
България

Практически 
курс:       № 4

„Минимално 
инвазивни 
техники за 
препарации 
на дистални 
фасети, 
инлей, овър-
лей“

Д-р Мазаюки 
Оокава, 
Япония

Практически 
курс:       № 5

„Директни 
композитни 
възстано-
вявания да 
затворим 
диастема 
или треми 
- лесни 
стъпки“

Д-р Галит 
Талмор, 
Израел

Видео-
демонстра-
ционен 
семинар:       
№ 6

„ПОЛОЖИТЕ-
ЛЕН ОКЛУЗА-
ЛЕН БАЛАНС: 
Диагноза и 
клинични 
тестове“
 
Проф. Марсел 
Льо Гал, 
Франция

Практически 
курс:     № 50

„Ендодонт-
ско лечение 
на зъби с 
незавърше-
но кореново 
развитие: 
от пулпно 
покритие до 
пулпна реге-
нерация” 

Д-р Мария Ел 
Коури, 
Ливан

1430

1500

1530 „Актуални 
концепции за 
обтуриране 
на коренови-
те канали” 
Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

„Външна 
коренова 
резорбция: 
предизви-
кателство в 
ендодонти-
ята” 
Проф. Ларс 
Бергманс, 
Белгия

„Всичко в 
едно: кон-
цепция за 
ендодонтско 
лечение в 
едно посеще-
ние” 
Д-р Рикардо 
Тонини, 
Италия

1600 Клинична де-
монстрация: 

„АБВ на функ-
ционални и 
естетични 
възстановя-
вания. Как да 
документи-
раме бързо 
и лесно, за 
да обсъдим с 
пациентите и 
колегите си.“
 
Проф. Луис 
Хардан, 
Ливан

1630

1700

1730

1800
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Таксата за участие в конференцията включва:
Достъп до всички лекции и демонстрации, 
обозначени със ЗЕЛЕН КОД, както и обяд и гала 
коктейл; Допускане на конгресни сесии, плакатни 
области и изложби; Конгресни документи 
(финална програма, дигитална абстрактна книга)

Всяко събитие, маркирано 
с ЖЪЛТ КОД изисква 
доплащане от 70 лв 

Всяко събитие, маркирано 
с ЧЕРВЕН КОД изисква 
доплащане от 360 лв

Всяко събитие, маркирано 
с РОЗОВ КОД изисква 
доплащане от 600 лв

Всяко събитие, маркирано 
с ВИОЛЕТОВ КОД изисква 
доплащане от 120 лв

Всяко събитие, маркирано 
с СИН КОД изисква 
доплащане от 190 лв

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА: 

Местата за практическите курсове са ограничени!
Сертификати можете да получите по време на 
конгреса и след това онлайн! 
*цените са с ДДС.

Регистрирайте се на  www.sdm.bg

до
30.09.19

ОСНОВНА

KОНГРЕСНА ТАКСА

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ 

на WWW.SDM.BG
 

или на телефон 

0884278483

За клиники - при записване на 4 или повече 
човека от една клиника отстъпка -10% 
от основната конгресна такса.

Организаторите си запазват правото за промени 
в научната програма.

Студентска такса 

до 03.09.19 г.

80 лв
след 03.09.19 г. и на място 

135 лв.
(Изисква се студентска книжка)

Практически курс ще бъде 
само на английски език

търсете промоциите

* Конгресът е Акредитиран от БЗС



ШЕСТО
ИЗД АНИЕ

www.sdm.bg
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0900

„Естетичните 
основи за 
модерна 
дентална 
практика” 
Д-р Галип 
Гюрел, Турция

„Дигиталните 
технологии в 
практиката: 
диагноза, 
планиране и 
терапия” 
Д-р Марко 
Тадрос, САЩ

„Симбиотич-
ната връзка 
между кост и 
меки тъкани. 
Тайната за 
дълготрайна 
стабилност 
около 
имплантите” 
Д-р Хауърд 
Глюкман, Южна 
Африка

“PET пре-
венция на 
екстракцион-
ната рана и 
имедиатна 
темпориза-
ция” 
Д-р Марсел 
Баларт, Чили

„Модерни 
решения за 
костен графт 
в тежки 
случаи” 
Д-р Хуан 
Алберто Руиз, 
Ибиса

„Как да 
балансираме 
динамичната 
оклузия: кани-
нова защита и/ 
или истинско 
дъвчене?“ 
Проф. Марсел 
Льо Гал, Франция

„Избор на мате-
риали в ерата 
на дигиталните 
технологии“ 
Д-р Пол Герлоци, 
Унгария

„Морфо - 
терапевтични 
принципи за 
предсказуеми 
резултати в 
протетична-
та терапия: 
връзката 
между добрите 
клинични 
резултати и 
избора на мате-
риал“ 
Д-р Джонатан 
Ескивел, САЩ 

„Индиректни 
възстановя-
вания: как да 
предотвратим 
често срещани 
грешки и 
технически 
недостатъци“ 
Зъботехник Да-
ниеле Рондони, 
Италия

“Употребата 
на ботокс в 
денталната 
медицина” 
Д-р Светлана 
Ларкина, 
Украйна

Клинична де-
монстрация: 
№ 7

„Директни 
възстановя-
вания-Клас II“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет

Практически 
курс:       № 47

„Директни 
композитни 
възстановя-
вания във 
фронталната 
област“ 

Д-р Джанкарло 
Понджоне, 
Италия

Практически 
курс:     № 10

„Биламинар-
на техника 
- дизайн на 
ламбото при 
различни 
дефекти с 
употребата 
на съедини-
телно-тъкан-
ни присадки“ 

Д-р Мартина 
Стефанини, 
Италия

Практически 
курс:     № 11

„БиоДентин. 
Дентин в 
капсула или 
нещо пове-
че?“ 

Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

Практически 
курс:     № 9

„Естетични 
възстано-
вявания с  
порцеланови 
фасети“
 
Д-р Аджай 
Джунеджа, 
ОАЕ

Практически 
курс:     № 14

„Имедиатно 
имплантира-
не - страте-
гии“

Д-р Атила 
Бодроги, 
Унгария

Практически 
курс:    
№ 13

„Функцио-
нален тест-
драйв на 
оклузията“

Д-р Винченцо 
Мусела,
зъботехник, 
Италия

0930

1000

1030

1100 Практически 
курс:    
№ 36

„Обратна 
послойна 
техника“

Д-р Винченцо 
Мусела,
зъботехник, 
Италия

*Подходящ и за 
зъботехници

1130 Клинична де-
монстрация: 
№ 8

„Стартът на 
протетично 
лечение: от 
фотографско-
то заснемане 
до mockup-a“  

Д-р Мирела 
Ферару, Израел 
и  Д-р Винчен-
цо Мусела,
зъботехник, 
Италия

Практически 
курс:     № 12

„Смяна на 
парадигмата. 
Необходимo 
ли е обту-
риране на 
кореновите 
канали?“

Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „СПАСЯВАНЕ-
ТО на зъби и 
дефиниране 
целите на ле-
чението в свят 
доминиран от 
импланти“
Д-р Ейджи  
Фуруиджи, 
Япония

 „Създаване на 
красота чрез 
запазване 
на зъби и 
оптимизиране 
на лечебните 
възможности“ 
Д-р Йошихиро 
Кида, Япония

„Протоколи 
за оссеоден-
сификация, 
свързани с 
реконстру-
ирането на 
алвеоларния 
гребен“ 
Д-р Родриго 
Нейва, Бразилия

„Поведение 
след екстрак-
ция - как 
нестандартното 
мислене може 
да подобри 
крайния 
резултат“ 
Д-р Атила 
Бодроги, Унгария

„Модерни 
техники за 
удължаване на 
клиничната ко-
рона в цялост-
ната естетична 
терапия“ 
Проф. Андре 
Саадун, Франция

„Предизви-
кателството 
да спасяваме 
естествени 
зъби в ерата на 
имплантатите: 
безкрайния 
потенциал на 
възстановя-
ванията след 
ендодонтско 
лечение“ 
Проф. Франческо 
Мангани, 
Италия

„Стъпки към 
дълготрайна 
адхезия” 
Д-р Инес 
Барбоса, 
Португалия

„Клинични съ-
вети и трикове 
при ендодонт-
ски лекувани 
фронтални 
зъби”  
Д-р Мачией 
Заров, Полша

„Адхезивна 
дентална меди-
цина: насоки, 
съображения и 
граници“
Д-р Галит 
Талмор, Израел

„Естетични ре-
шения за въз-
становявания 
на фронтални 
зъби“
Д-р Джанкарло 
Понджоне, 
Италия

Клинична де-
монстрация: 

„Индиректни 
керамични 
възстановя-
вания“ 

Д-р Антон 
Тумбалов, 
България

Демонстра-
ционен 
семинар:        
№ 16

„Как да 
работим с 
материали за 
CAD/CAM: от 
препарация 
до фиксирне“

Д-р Пол 
Герлоци, 
Унгария

Практически 
курс:     № 17

„Стратегии 
след екстрак-
ция и PET 
концепцията 
(импланти-
ране след  
частична 
екстракция)“

Д-р Марсело 
Ферер Баларт, 
Чили

Практически 
курс:     № 18

„Новите 
машинни 
инструменти 
в ендодон-
тията нов и 
лесен начин 
за всякакви 
случаи.“

Проф. Ларс 
Бергманс,  
Белгия

Практически 
курс:     № 19

„Иновативни 
решения за 
маскиране 
на преоцве-
тени и тъмни 
естествени 
зъби и абът-
манти“

Зъботехник 
Даниеле 
Рондони, 
Италия 

*Подходящ и за 
зъботехници

Семинар:      
№ 20

„DPPC - 
цялостна 
концепция 
за предо-
твратяване 
за услож-
ненията от 
парoдонтал-
ни заболява-
ния“ 

Проф. Питър 
ван дер Скоор, 
Холандия

Семинар:        
№ 21

„MDP : 
Мобилна 
Дентална 
Фотография 
и онагледена 
техника“

Проф. Луис 
Хардан, 
Ливан

1430

1500

1530

1600 Клинична 
демонстра-
ция: 

„Лечение на 
перфорации 
на коренови 
канали“ 

Д-р Димитър 
Костурков, 
България

1630

1700

1730

1800

2000        ГАЛА КОКТЕЙЛ
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0900

„Хармония 
на усмивката 
лесно ли се 
постига“
Проф. Ницан 
Бичачо и 
Д-р Мирела 
Ферару, Израел

„Проучване 
на границите 
- иноватив-
ни лечебни 
концепции 
с нови 
материали 
и дигитални 
технологии“ 
Проф. Даниел 
Еделхоф, 
Германия 

„Навигация 
на кръсто-
пътя- верти-
кална или хо-
ризонтална 
препарация, 
аналогов или 
дигитален 
протокол.“ 
Д-р Марио 
Семенца, 
Италия 

„Естетика 
и функция 
ръка за ръка“
Д-р Винченцо 
Мусела МDT, 
Италия

Панел 
алайнери

„7-те ключа при 
биомеханиката 
с употребата на 
алайнери“ 
Д-р Иван 
Малагон, Испания

„Можем ли да 
ускорим прид-
вижването на 
зъби с алайнери, 
използвайки 
нискочестотни 
вибрации“ 
Д-р Рафи Романо, 
Израел

„Доказателства 
и основни 
правила при 
лечение с алай-
нери“ 
Д-р Джулия 
Функе, Германия

„Агенезия на 
максиларни 
латерални резци 
и имплантати: 
наистина ли това 
е най- доброто 
решение?“ 
Д-р Жан-Марк 
Дерсо, Франция

„Дигитален 
3D архив на 
дентални 
модели и лице 
със Zub Studio 
– имплементи-
ране и ефекти 
за пациентите 
и денталните 
практики“ 
Д-р Орлин 
Атанасов, 
България

Клинична де-
монстрация: 
№ 22

„Естетичен и 
функциона-
лен восъчен 
моделаж - 
wax up“

Зъботехник 
Джузепе Ромео, 
Италия 

*Подходящ и за 
зъботехници

Практически 
курс:      № 24

„Протокол за 
порцеланови 
фасети: 
планиране, 
препарация, 
отпечатък и 
провизори“
 
Д-р Галип 
Гюрел, 
Турция

Практически 
курс:     № 25

„Протоколи 
за оссеоден-
сификация, 
свързани с
реконстру-
ирането на
алвеолар-
ния гребен 
- употребата 
на фрезите 
Versah “

Д-р Родриго 
Нейва, 
Бразилия

Практически 
курс:     № 26

„Микрохи-
рургично 
шиене“

Д-р Венцеслав 
Станков, 
България

Практически 
курс:     № 27

„Предсказу-
ема водена 
костно-
тъканна 
регенерация 
в естетич-
ната зона. 
Клинични 
съвети и 
тънкости“

Д-р Хасан 
Магхаирех,
Великобрита-
ния

Цял ден 
Видео-де-
монстраци-
онен 
семинар:
№ 29.1

„Дигитален 
дизайн на 
усмивката, 
клинична 
и студийна 
фотография, 
естетичен и 
функциона-
лен дигита-
лен лечебен 
план“

Д-р Марко 
Тадрос, 
САЩ

Практически 
курс:     № 48

„Пиезохи-
рургията в 
ежедневната 
практика. 
Атравма-
тични екс-
тракции на 
зъби: костна 
хирургия с 
пиезотом“ 

Проф. Анджело 
Троедан, 
Австрия

0930

1000

1030

1100

1130 Клинична де-
монстрация: 
№ 23

„Кореново 
покритие на 
множествени 
рецесии“

Доц. Камен 
Коцилков, 
България

Практически 
курс:     № 28

„Предсказу-
ема водена 
костно-
тъканна 
регенерация 
в естетич-
ната зона. 
Клинични 
съвети и 
тънкости“

Д-р Хасан 
Магхаирех,
Великобрита-
ния

1200

1230

1300

1230-1300    ПОСТЕРНА СЕСИЯ

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „Концеп-
цията за 
маргинална 
миграция“ 
Д-р Констан-
тинос 
Валаванис, 
Гърция

„Подвенеч-
ния профил 
на над-
имплантните 
възстано-
вявания - 
концепцията 
“Umbrella” 
Д-р Алберто 
Мисели, 
Венецуела

„Toтално 
обеззъбен 
аволарен 
гребен - 
терапевтични 
възможнос-
ти“
Д-р Джон 
Хаймке, САЩ

„Клинична и 
Техническа 
диагностика 
и естетичен 
подход: персо-
нализация на 
усмивката на 
базата на лице-
вата красота“ 
Зъботехник 
Джузепе Ромео, 
Италия и 
Д-р Каролина 
Брито, Бразилия

„Обновени 
стратегии 
за терапия с 
имплантати в 
дигиталната 
ера“ 
Д-р Салваторе 
Д‘ Амато, 
Италия

„Дигиталната 
еволюция, 
да се приспо-
собим, за да 
оцелеем“ 
Д-р Микеле Буда, 
Италия

„Имплан-
тологични 
предизвика-
телства в есте-
тичната зона: 
Хирургични 
и протетични 
стратегии“
Д-р Хасан 
Магхаирех, 
Великобритания

„Приложение 
на атравматич-
ните техники 
в ежедневната 
практика. 
Новият златен 
стандарт в им-
плантологията: 
хирургични 
видео-демон-
страции“ 
Проф. Анджело 
Троедан, 
Австрия

„GBR проце-
дури заедно с 
поставяне на 
импланти“ 
Проф. Зоран 
Лазич, Сърбия

Дискусионна 
сесия на 
клинични 
случаи 
№ 30

Модератор: 
Д-р Хенри 
Салама, 
САЩ

Практически 
курс:      № 34

„Как да раз-
берем био-
механиката в 
ортодонтията 
при лечение 
с алайнери“

Д-р Иван 
Малагон, 
Испания

Практически 
курс:     № 32

„Хоризон-
тална и 
вертикална 
аугментация 
на алвеолар-
ния гребен“

Д-р Робърт 
Силва,
Бразилия

Семинар:       
№ 33

„Протокол за 
комплексна 
рехаби-
литация с  
естетични 
материали 
-  от анализ, 
“тест драйв“ 
и препа-
рация, до 
фиксиране“

Проф. Даниел 
Еделхоф, 
Германия

Семинар:       
№ 31

„Аналогов 
подход. Как 
да получим 
оптимален 
отпечатък? 
Трикове и 
съвети за 
по-добри 
резултати“

Д-р Марио 
Семенца, 
Италия

Цял ден 
Видео-де-
монстраци-
онен семи-
нар:
№ 29.2

„Въведение 
в интрао-
ралното ска-
ниране, 3D 
принтиране 
и направ-
лявана 
хирургия“

Д-р Марко 
Тадрос, 
САЩ

Практически 
курс:     № 49

„Имедиатно 
поставяне 
на имплант с 
мекотъканна 
аугментация 
в естетична-
та зона“

Д-р Андреа 
Мастророса 
& Д-р Алесан-
дро Агнини, 
Италия

1430

1500

1530

1600 Клинична де-
монстрация:

„Поставяне 
на имплант 
с направля-
вана костна 
регенерация“

Д-р Набих 
Надер, 
Ливан

1630

1700

1730

1800

 …  … 
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0900

„Естетичните 
основи за 
модерна 
дентална 
практика” 
Д-р Галип 
Гюрел, Турция

„Дигиталните 
технологии в 
практиката: 
диагноза, 
планиране и 
терапия” 
Д-р Марко 
Тадрос, САЩ

„Симбиотич-
ната връзка 
между кост и 
меки тъкани. 
Тайната за 
дълготрайна 
стабилност 
около 
имплантите” 
Д-р Хауърд 
Глюкман, Южна 
Африка

“PET пре-
венция на 
екстракцион-
ната рана и 
имедиатна 
темпориза-
ция” 
Д-р Марсел 
Баларт, Чили

„Модерни 
решения за 
костен графт 
в тежки 
случаи” 
Д-р Хуан 
Алберто Руиз, 
Ибиса

„Как да 
балансираме 
динамичната 
оклузия: кани-
нова защита и/ 
или истинско 
дъвчене?“ 
Проф. Марсел 
Льо Гал, Франция

„Избор на мате-
риали в ерата 
на дигиталните 
технологии“ 
Д-р Пол Герлоци, 
Унгария

„Морфо - 
терапевтични 
принципи за 
предсказуеми 
резултати в 
протетична-
та терапия: 
връзката 
между добрите 
клинични 
резултати и 
избора на мате-
риал“ 
Д-р Джонатан 
Ескивел, САЩ 

„Индиректни 
възстановя-
вания: как да 
предотвратим 
често срещани 
грешки и 
технически 
недостатъци“ 
Зъботехник Да-
ниеле Рондони, 
Италия

“Употребата 
на ботокс в 
денталната 
медицина” 
Д-р Светлана 
Ларкина, 
Украйна

Клинична де-
монстрация: 
№ 7

„Директни 
възстановя-
вания-Клас II“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет

Практически 
курс:       № 47

„Директни 
композитни 
възстановя-
вания във 
фронталната 
област“ 

Д-р Джанкарло 
Понджоне, 
Италия

Практически 
курс:     № 10

„Биламинар-
на техника 
- дизайн на 
ламбото при 
различни 
дефекти с 
употребата 
на съедини-
телно-тъкан-
ни присадки“ 

Д-р Мартина 
Стефанини, 
Италия

Практически 
курс:     № 11

„БиоДентин. 
Дентин в 
капсула или 
нещо пове-
че?“ 

Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

Практически 
курс:     № 9

„Естетични 
възстано-
вявания с  
порцеланови 
фасети“
 
Д-р Аджай 
Джунеджа, 
ОАЕ

Практически 
курс:     № 14

„Имедиатно 
имплантира-
не - страте-
гии“

Д-р Атила 
Бодроги, 
Унгария

Практически 
курс:    
№ 13

„Функцио-
нален тест-
драйв на 
оклузията“

Д-р Винченцо 
Мусела,
зъботехник, 
Италия

0930

1000

1030

1100 Практически 
курс:    
№ 36

„Обратна 
послойна 
техника“

Д-р Винченцо 
Мусела,
зъботехник, 
Италия

*Подходящ и за 
зъботехници

1130 Клинична де-
монстрация: 
№ 8

„Стартът на 
протетично 
лечение: от 
фотографско-
то заснемане 
до mockup-a“  

Д-р Мирела 
Ферару, Израел 
и  Д-р Винчен-
цо Мусела,
зъботехник, 
Италия

Практически 
курс:     № 12

„Смяна на 
парадигмата. 
Необходимo 
ли е обту-
риране на 
кореновите 
канали?“

Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „СПАСЯВАНЕ-
ТО на зъби и 
дефиниране 
целите на ле-
чението в свят 
доминиран от 
импланти“
Д-р Ейджи  
Фуруиджи, 
Япония

 „Създаване на 
красота чрез 
запазване 
на зъби и 
оптимизиране 
на лечебните 
възможности“ 
Д-р Йошихиро 
Кида, Япония

„Протоколи 
за оссеоден-
сификация, 
свързани с 
реконстру-
ирането на 
алвеоларния 
гребен“ 
Д-р Родриго 
Нейва, Бразилия

„Поведение 
след екстрак-
ция - как 
нестандартното 
мислене може 
да подобри 
крайния 
резултат“ 
Д-р Атила 
Бодроги, Унгария

„Модерни 
техники за 
удължаване на 
клиничната ко-
рона в цялост-
ната естетична 
терапия“ 
Проф. Андре 
Саадун, Франция

„Предизви-
кателството 
да спасяваме 
естествени 
зъби в ерата на 
имплантатите: 
безкрайния 
потенциал на 
възстановя-
ванията след 
ендодонтско 
лечение“ 
Проф. Франческо 
Мангани, 
Италия

„Стъпки към 
дълготрайна 
адхезия” 
Д-р Инес 
Барбоса, 
Португалия

„Клинични съ-
вети и трикове 
при ендодонт-
ски лекувани 
фронтални 
зъби”  
Д-р Мачией 
Заров, Полша

„Адхезивна 
дентална меди-
цина: насоки, 
съображения и 
граници“
Д-р Галит 
Талмор, Израел

„Естетични ре-
шения за въз-
становявания 
на фронтални 
зъби“
Д-р Джанкарло 
Понджоне, 
Италия

Клинична де-
монстрация: 

„Индиректни 
керамични 
възстановя-
вания“ 

Д-р Антон 
Тумбалов, 
България

Демонстра-
ционен 
семинар:        
№ 16

„Как да 
работим с 
материали за 
CAD/CAM: от 
препарация 
до фиксирне“

Д-р Пол 
Герлоци, 
Унгария

Практически 
курс:     № 17

„Стратегии 
след екстрак-
ция и PET 
концепцията 
(импланти-
ране след  
частична 
екстракция)“

Д-р Марсело 
Ферер Баларт, 
Чили

Практически 
курс:     № 18

„Новите 
машинни 
инструменти 
в ендодон-
тията нов и 
лесен начин 
за всякакви 
случаи.“

Проф. Ларс 
Бергманс,  
Белгия

Практически 
курс:     № 19

„Иновативни 
решения за 
маскиране 
на преоцве-
тени и тъмни 
естествени 
зъби и абът-
манти“

Зъботехник 
Даниеле 
Рондони, 
Италия 

*Подходящ и за 
зъботехници

Семинар:      
№ 20

„DPPC - 
цялостна 
концепция 
за предо-
твратяване 
за услож-
ненията от 
парoдонтал-
ни заболява-
ния“ 

Проф. Питър 
ван дер Скоор, 
Холандия

Семинар:        
№ 21

„MDP : 
Мобилна 
Дентална 
Фотография 
и онагледена 
техника“

Проф. Луис 
Хардан, 
Ливан

1430

1500

1530

1600 Клинична 
демонстра-
ция: 

„Лечение на 
перфорации 
на коренови 
канали“ 

Д-р Димитър 
Костурков, 
България

1630

1700

1730

1800

2000        ГАЛА КОКТЕЙЛ

5ти  ОКТОМВРИ  (СЪБОТА)
ЗАЛА  MIS ЗАЛА  B ЗАЛА  PLANMECA ЗАЛА  D ЗАЛА  ZIMMER  BIOMET ЗАЛА   ZEISS ЗАЛА  G ЗАЛА  H ЗАЛА  I

0900

„Хармония 
на усмивката 
лесно ли се 
постига“
Проф. Ницан 
Бичачо и 
Д-р Мирела 
Ферару, Израел

„Проучване 
на границите 
- иноватив-
ни лечебни 
концепции 
с нови 
материали 
и дигитални 
технологии“ 
Проф. Даниел 
Еделхоф, 
Германия 

„Навигация 
на кръсто-
пътя- верти-
кална или хо-
ризонтална 
препарация, 
аналогов или 
дигитален 
протокол.“ 
Д-р Марио 
Семенца, 
Италия 

„Естетика 
и функция 
ръка за ръка“
Д-р Винченцо 
Мусела МDT, 
Италия

Панел 
алайнери

„7-те ключа при 
биомеханиката 
с употребата на 
алайнери“ 
Д-р Иван 
Малагон, Испания

„Можем ли да 
ускорим прид-
вижването на 
зъби с алайнери, 
използвайки 
нискочестотни 
вибрации“ 
Д-р Рафи Романо, 
Израел

„Доказателства 
и основни 
правила при 
лечение с алай-
нери“ 
Д-р Джулия 
Функе, Германия

„Агенезия на 
максиларни 
латерални резци 
и имплантати: 
наистина ли това 
е най- доброто 
решение?“ 
Д-р Жан-Марк 
Дерсо, Франция

„Дигитален 
3D архив на 
дентални 
модели и лице 
със Zub Studio 
– имплементи-
ране и ефекти 
за пациентите 
и денталните 
практики“ 
Д-р Орлин 
Атанасов, 
България

Клинична де-
монстрация: 
№ 22

„Естетичен и 
функциона-
лен восъчен 
моделаж - 
wax up“

Зъботехник 
Джузепе Ромео, 
Италия 

*Подходящ и за 
зъботехници

Практически 
курс:      № 24

„Протокол за 
порцеланови 
фасети: 
планиране, 
препарация, 
отпечатък и 
провизори“
 
Д-р Галип 
Гюрел, 
Турция

Практически 
курс:     № 25

„Протоколи 
за оссеоден-
сификация, 
свързани с
реконстру-
ирането на
алвеолар-
ния гребен 
- употребата 
на фрезите 
Versah “

Д-р Родриго 
Нейва, 
Бразилия

Практически 
курс:     № 26

„Микрохи-
рургично 
шиене“

Д-р Венцеслав 
Станков, 
България

Практически 
курс:     № 27

„Предсказу-
ема водена 
костно-
тъканна 
регенерация 
в естетич-
ната зона. 
Клинични 
съвети и 
тънкости“

Д-р Хасан 
Магхаирех,
Великобрита-
ния

Цял ден 
Видео-де-
монстраци-
онен 
семинар:
№ 29.1

„Дигитален 
дизайн на 
усмивката, 
клинична 
и студийна 
фотография, 
естетичен и 
функциона-
лен дигита-
лен лечебен 
план“

Д-р Марко 
Тадрос, 
САЩ

Практически 
курс:     № 48

„Пиезохи-
рургията в 
ежедневната 
практика. 
Атравма-
тични екс-
тракции на 
зъби: костна 
хирургия с 
пиезотом“ 

Проф. Анджело 
Троедан, 
Австрия

0930

1000

1030

1100

1130 Клинична де-
монстрация: 
№ 23

„Кореново 
покритие на 
множествени 
рецесии“

Доц. Камен 
Коцилков, 
България

Практически 
курс:     № 28

„Предсказу-
ема водена 
костно-
тъканна 
регенерация 
в естетич-
ната зона. 
Клинични 
съвети и 
тънкости“

Д-р Хасан 
Магхаирех,
Великобрита-
ния

1200

1230

1300

1230-1300    ПОСТЕРНА СЕСИЯ

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „Концеп-
цията за 
маргинална 
миграция“ 
Д-р Констан-
тинос 
Валаванис, 
Гърция

„Подвенеч-
ния профил 
на над-
имплантните 
възстано-
вявания - 
концепцията 
“Umbrella” 
Д-р Алберто 
Мисели, 
Венецуела

„Toтално 
обеззъбен 
аволарен 
гребен - 
терапевтични 
възможнос-
ти“
Д-р Джон 
Хаймке, САЩ

„Клинична и 
Техническа 
диагностика 
и естетичен 
подход: персо-
нализация на 
усмивката на 
базата на лице-
вата красота“ 
Зъботехник 
Джузепе Ромео, 
Италия и 
Д-р Каролина 
Брито, Бразилия

„Обновени 
стратегии 
за терапия с 
имплантати в 
дигиталната 
ера“ 
Д-р Салваторе 
Д‘ Амато, 
Италия

„Дигиталната 
еволюция, 
да се приспо-
собим, за да 
оцелеем“ 
Д-р Микеле Буда, 
Италия

„Имплан-
тологични 
предизвика-
телства в есте-
тичната зона: 
Хирургични 
и протетични 
стратегии“
Д-р Хасан 
Магхаирех, 
Великобритания

„Приложение 
на атравматич-
ните техники 
в ежедневната 
практика. 
Новият златен 
стандарт в им-
плантологията: 
хирургични 
видео-демон-
страции“ 
Проф. Анджело 
Троедан, 
Австрия

„GBR проце-
дури заедно с 
поставяне на 
импланти“ 
Проф. Зоран 
Лазич, Сърбия

Дискусионна 
сесия на 
клинични 
случаи 
№ 30

Модератор: 
Д-р Хенри 
Салама, 
САЩ

Практически 
курс:      № 34

„Как да раз-
берем био-
механиката в 
ортодонтията 
при лечение 
с алайнери“

Д-р Иван 
Малагон, 
Испания

Практически 
курс:     № 32

„Хоризон-
тална и 
вертикална 
аугментация 
на алвеолар-
ния гребен“

Д-р Робърт 
Силва,
Бразилия

Семинар:       
№ 33

„Протокол за 
комплексна 
рехаби-
литация с  
естетични 
материали 
-  от анализ, 
“тест драйв“ 
и препа-
рация, до 
фиксиране“

Проф. Даниел 
Еделхоф, 
Германия

Семинар:       
№ 31

„Аналогов 
подход. Как 
да получим 
оптимален 
отпечатък? 
Трикове и 
съвети за 
по-добри 
резултати“

Д-р Марио 
Семенца, 
Италия

Цял ден 
Видео-де-
монстраци-
онен семи-
нар:
№ 29.2

„Въведение 
в интрао-
ралното ска-
ниране, 3D 
принтиране 
и направ-
лявана 
хирургия“

Д-р Марко 
Тадрос, 
САЩ

Практически 
курс:     № 49

„Имедиатно 
поставяне 
на имплант с 
мекотъканна 
аугментация 
в естетична-
та зона“

Д-р Андреа 
Мастророса 
& Д-р Алесан-
дро Агнини, 
Италия

1430

1500

1530

1600 Клинична де-
монстрация:

„Поставяне 
на имплант 
с направля-
вана костна 
регенерация“

Д-р Набих 
Надер, 
Ливан

1630

1700

1730

1800

 …  … 
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6ти ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ)
ЗАЛА  MIS ЗАЛА  B ЗАЛА  PLANMECA ЗАЛА  D ЗАЛА  ZIMMER  BIOMET ЗАЛА   ZEISS ЗАЛА  G ЗАЛА  H ЗАЛА  I

0900

Дентална 
Световна Купа

„ Мултидис-
циплинарна 
реконструктив-
на естетична 
терапия“

Отбор 
Испания: 
Д-р Рамон Гомез 
Меда и Д-р 
Едуардо Анитуа

Отбор Италия: 
Д-р Андреа 
Мастророса & 
Д-р Алесандро 
Агнини

Отбор 
Бразилия: 
Д-р Робърт  
Силва и 
Д-р Освалдо 
Скопин де 
Андраде

Отбор Израел: 
Д-р Мирела Фе-
рару и Д-р Галит 
Талмор

Отбор 
България: 
Доц. Димитър 
Филчев и Д-р 
Венцеслав 
Станков

„Имплантати в 
случаи, които са 
естетично предиз-
викателство: от 
интеграция до 
рехабилитация 
на мекотъканната 
архитектура“ 
Д-р Франк Боне, 
Франция

„Периимплантит: 
имат ли значение 
позицията и 
повърхността на 
имплантата?“ 
Проф. Джафар Муи, 
Мароко

Лекция и 
клинична 
демонстрация 
на живо:

„Биологични и 
технологични 
фактори, оказ-
ващи влияние 
на естетиката 
при възстано-
вявания върху 
единични и 
множествени 
импланти“ 

Доц. д-р 
Кристиан Дину, 
Румъния

Практически 
курс:      № 37

“Техники за 
синус лифт 
предвидими 
и изпълними”

Д-р Набих 
Надер &  
Д-р Сами 
Моуакдие, 
Ливан

Практически 
курс:     № 38

„Протетично 
управление 
на меките 
тъкани в за-
висимост от 
поставянето 
на импланта. 
Имедиатно, 
отложено им-
плантиране 
или имедиат-
но отложено 
натоварване 
- umbrella 
концепция“

Д-р Алберто
Мисели,
Венецуела

Практически 
курс:      №39

„Плануване 
на лечение с 
ортодонтски 
алайнери.
Виртуален 
ClinCheck“

Д-р Джулия 
Функе, 
Германия

Практически 
курс:     № 40

„Правилна 
изолация за 
дълготрайна 
адхезия - 
различни 
видове 
кофердам 
при лесни 
и трудни 
случаи“

Д-р Инес 
Барбоса, 
Португалия

Практически 
курс:     № 41

„Управление 
на меките 
тъкани 
около зъби и 
имплантати 
за естетични 
резултати“
 
Проф. Андре
Саадун, 
Франция

Практически 
курс:     № 42

„Как да 
превърнем 
нашата ден-
тална клини-
ка в успешен 
бизнес?”

Габриел 
Ауслин, 
Израел

*Подходящ 
за дентални 
асистенти и 
мениджъри

0930

1000

1030

1100 „Нова класи-
фикация на 
пародон-
талните и 
пери-им-
плантни 
заболявания 
и състояния” 

консенсусна 
среща на 
Българското 
Дружество по 
Пародонто-
логия

Лекция и 
клинична 
демонстра-
ция:

„Нова 
генерация 
динамични 
хиалуронови 
филъри - ин-
жекционни 
техники и 
протокол на 
работа“

Д-р Волфганг 
Редка, 
Германия

1130

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400 „5 важни 
правила за 
постигане 
на успешна 
дентална прак-
тика“
Габриел Асулин, 
Израел

„Принципи за 
предсказуеми 
резултати в 
комплексни 
интердис-
циплинарни 
случаи“ 
Д-р Лара 
Стангачилович, 
Румъния

„Дигитален 
подход за 
дентални им-
плантати при 
атрофирали 
алвеоларни 
гребени“ 
Д-р Михаел
Алтерман, 
Израел

“Новите прави-
ла за защита на 
личните данни 
- GDPR” 
Вероника 
Димова, 
България

Ливанската 
Дентална 
Асоциация

Д-р Набих 
Надер & 
Д-р Сами 
Моуакдие,
Ливан

Младежки 
Перио 
Форум

Практически 
курс:      № 43

„Видове пре-
парация за 
цели обвив-
ни коронки“

Д-р 
Александър 
Клочков, 
България

Практически 
курс:     № 35

„Нова 
концепция 
в направ-
ляваната 
имплантна 
хирургия. 
Видове 
хирургични 
водачи“

Проф. Джафар 
Муи, 
Мароко

Практически 
курс:     № 44

„Микро-
скопско под-
помогната 
фотография“

Д-р Димитър 
Костурков 
и  Доц. Тодор 
Узунов, 
България

Практически 
курс:     № 46

„Как да 
избягваме 
грешки от 
оклузален 
характер 
на нашите 
възстановя-
вания. Базов 
курс по 
оклузия“

Д-р Иван 
Чакалов, 
България

1430

1500

1530

1600 Орални 
презентации

Клинична де-
монстрация: 

„Имедиатно 
имплантира-
не в естетич-
ната зона“

Д-р Венцеслав 
Станков, 
България 

1630

1700

1730

1800

3ти  ОКТОМВРИ  (ЧЕТВЪРТЪК)
ЗАЛА  MIS ЗАЛА  B ЗАЛА  PLANMECA ЗАЛА  D ЗАЛА  ZIMMER  BIOMET ЗАЛА   ZEISS ЗАЛА  G ЗАЛА  H ЗАЛА  I

0900

Японска 
Асоциация на 
денталните 
лекари

„Ключови фак-
тори за успеш-
ни резултати 
в дигиталната 
дентална 
медицина” 
Д-р Масао 
Ямазаки 

„Новаторска 
оптимизирана 
процедура за 
пародонтална 
регенерация в 
ортодонтията” 
Д-р Юничи 
Уатахики    
 
„Предимствата 
на пародонтал-
ната микро-
хирургия в 
естетичната 
зона” 
Д-р Тадахико 
Накано 

„Как да се 
справяме 
с различни 
състояния в 
лицево-че-
люстната 
област„
Д-р Хироши Уено 

„Стратегии за 
точно пози-
циониране на 
имплантите в 
дигиталната 
ера“
Д-р Шигеру 
Накамура

„Протетичното 
лечение нови 
насоки“
Д-р Мазаюки 
Оокава

„Ендодонт-
ско лечение 
на зъби с 
незавършено 
кореново 
развитие: 
от пулпно 
покритие до 
пулпна реге-
нерация” 
Д-р Мария Ел 
Коури, Ливан
 
„Възстано-
вявания с 
композити: 
Решения за 
ежедневната 
практика” 
Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет 

„3D техника 
за фронтални 
възстано-
вявания с 
композити” 
Д-р Янис 
Брокос, Гърция 

„Естетични 
възстано-
вявания с  
порцеланови 
фасети” 
Д-р Аджай 
Джунеджа, 
ОАЕ

„Ендодонтско 
лечение днес 
- баланс меж-
ду медицина 
и техника” 
Д-р Силвия 
Димитрова, 
България

„Иригацион-
ни техники в 
ендодонти-
ята” 
Доц. Георги 
Томов, 
България 

„Избор на 
техника за 
обтуриране 
на коренови-
те канали” 
Доц. Ангела 
Гусийска, 
България

„Апикална 
остеотомия 
или как да 
се справим с 
последстви-
ята” 
Д-р Милен 
Димитров, 
България

0930

1000

1030

1100

1130

1200

1230

1300

1300 - 1400       Обедна почивка

1400

SDM Talks

Българско 
Дружество по 
Пародонто-
логия

„Актуални 
процедури за 
удължаване 
на клиничната 
корона” 
Д-р Даниеле 
Дженсини, 
Италия

„Лекуване на 
вътрекостни 
дефекти в 
естетичната 
зона“ 
Д-р Мартина 
Стефанини, 
Италия

„Мекотъканна 
аугментация 
около зъби и 
импланти - съ-
вети и трикове 
за предвидими 
резултати” 
Доц. Камен 
Коцилков, 
България

„Интегриране 
на хирургично
-възстано-
вителни 
концепции в 
денталната 
естетика“ 
Д-р Кенет 
Валадарес, 
Еквадор

„DPPC - цялост-
на концепция 
за предотвра-
тяване на ус-
ложненията от 
парoдонтални 
заболявания” 
Проф. Питър 
ван дер Скоор, 
Холандия

Клинична де-
монстрация:         
№ 1

„Порцелано-
ви фасети: 
планиране, 
mock up,  
препарация“

Д-р Мачией 
Заров, 
Полша

Практически 
курс:         № 2

„Рецепти 
за успешни 
директни 
възстано-
вявания на 
дистални 
зъби“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук, 
Египет

Практически 
курс:         № 3

„Основи на 
денталната 
имплантоло-
гия“

Д-р Светослав 
Славков, 
България

Практически 
курс:       № 4

„Минимално 
инвазивни 
техники за 
препарации 
на дистални 
фасети, 
инлей, овър-
лей“

Д-р Мазаюки 
Оокава, 
Япония

Практически 
курс:       № 5

„Директни 
композитни 
възстано-
вявания да 
затворим 
диастема 
или треми 
- лесни 
стъпки“

Д-р Галит 
Талмор, 
Израел

Видео-
демонстра-
ционен 
семинар:       
№ 6

„ПОЛОЖИТЕ-
ЛЕН ОКЛУЗА-
ЛЕН БАЛАНС: 
Диагноза и 
клинични 
тестове“
 
Проф. Марсел 
Льо Гал, 
Франция

Практически 
курс:     № 50

„Ендодонт-
ско лечение 
на зъби с 
незавърше-
но кореново 
развитие: 
от пулпно 
покритие до 
пулпна реге-
нерация” 

Д-р Мария Ел 
Коури, 
Ливан

1430

1500

1530 „Актуални 
концепции за 
обтуриране 
на коренови-
те канали” 
Проф. Жозет 
Камилери, 
Великобрита-
ния

„Външна 
коренова 
резорбция: 
предизви-
кателство в 
ендодонти-
ята” 
Проф. Ларс 
Бергманс, 
Белгия

„Всичко в 
едно: кон-
цепция за 
ендодонтско 
лечение в 
едно посеще-
ние” 
Д-р Рикардо 
Тонини, 
Италия

1600 Клинична де-
монстрация: 

„АБВ на функ-
ционални и 
естетични 
възстановя-
вания. Как да 
документи-
раме бързо 
и лесно, за 
да обсъдим с 
пациентите и 
колегите си.“
 
Проф. Луис 
Хардан, 
Ливан

1630

1700

1730

1800
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Таксата за участие в конференцията включва:
Достъп до всички лекции и демонстрации, 
обозначени със ЗЕЛЕН КОД, както и обяд и гала 
коктейл; Допускане на конгресни сесии, плакатни 
области и изложби; Конгресни документи 
(финална програма, дигитална абстрактна книга)

Всяко събитие, маркирано 
с ЖЪЛТ КОД изисква 
доплащане от 70 лв 

Всяко събитие, маркирано 
с ЧЕРВЕН КОД изисква 
доплащане от 360 лв

Всяко събитие, маркирано 
с РОЗОВ КОД изисква 
доплащане от 600 лв

Всяко събитие, маркирано 
с ВИОЛЕТОВ КОД изисква 
доплащане от 120 лв

Всяко събитие, маркирано 
с СИН КОД изисква 
доплащане от 190 лв

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА: 

Местата за практическите курсове са ограничени!
Сертификати можете да получите по време на 
конгреса и след това онлайн! 
*цените са с ДДС.

Регистрирайте се на  www.sdm.bg

до
30.09.19

ОСНОВНА

KОНГРЕСНА ТАКСА

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ 

на WWW.SDM.BG
 

или на телефон 

0884278483

За клиники - при записване на 4 или повече 
човека от една клиника отстъпка -10% 
от основната конгресна такса.

Организаторите си запазват правото за промени 
в научната програма.

Студентска такса 

до 03.09.19 г.

80 лв
след 03.09.19 г. и на място 

135 лв.
(Изисква се студентска книжка)

Практически курс ще бъде 
само на английски език

търсете промоциите

* Конгресът е Акредитиран от БЗС


