ОСНОВНА ПРОГРАМА
11-ТИ СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
06.10. – 07.10.2018г., гр. Хисар, Хотел „Аугуста”
«Съвременни
тенденции
във
функционално-естетичната
рехабилитация в лицево-челюстната област».
06.10.2018г.
08.00 – 09.15ч. – Регистрация.
09.15 – 09.30ч. – Откриване.
09.30 – 11.00ч. - Лекция на тема: „Естетика чрез функция. Основни стъпки
към баланса в цялостната рехабилитация.» Лектор: Д-р Кирил Динов.
11.00 – 11.30ч. - Фирмена презентация.
11.30 – 12.15ч. – „Грешки при работа с лицева дъга».
Лектор: Доц. д-р Диян Славчев, д.м.
12.15 – 12.45ч. - Фирмена презентация.
12.45 – 14.00ч. – Обяд.
14.00 – 15.30ч. – „Бруксизъм - орални изяви, диагностика и лечение”.
Лектор: Проф. д-р Христо Кисов.
15.30 – 16.00ч. - Фирмена презентация.
16.00 – 16.45ч. - “Неинвазивна функционално – естетична реконструкция
при III кл. по Енгел – Ортодонтска терапия и no-prep фасети Lumineers
(докладване на клиничен случай). Лектори: Д-р Ана Б. Александровска,
Македония и д-р Игор Кировски, Македония
20.00ч. – Официална вечеря.
07.10.2018г.
Уъркшоп прояви:
09.30 – 11.00ч. - „Терапевтичният лазер за превенция на усложненията в
денталната практика. Лазерите за поддържаща терапия при пародонтит”.
Водещ: Инж. Николина Георгиева.
Времетраене: 90 мин.
11.00 – 11.45ч. «Работа с лицева дъга». Водещ: Доц. д-р Диян Славчев,
д.м. Времетраене: 45 мин.
Уъркшоп проявите са част от акредитираната програма на БЗС за
ПМОЛДМ и са със свободен достъп за всички участници в семинара!

Съпътстваща програма:
07.10.2018г.
«Възстановяване на ендодонтски лекувани зъби – съвременни клинични
подходи”. Ръководител на курса – Д-р Галина Вълчева.
Времетраене: Теоретична част - 180 мин., практична част – 180 мин.
брой участници – от 10 до 20. Цена: 240 лв.
„Клиничен подход при адхезивно възстановяване с композитни фасети.
Предимства и недостатъци. Избор на техника и материали. Адхезивни
протоколи”. Лектор: Д-р Мариета Дочева.
Времетраене: 300 мин., брой участници: до 22. Цена: 85 лв.
„Технология на глас-фибро влакната в стоматологията” - теоретичен и
практически курс. Лектор: Д-р Радослав Аспарухов.
Времетраене: 240 минути, брой участници: до 24. Цена: 95 лв.
Културна програма:
06.10.2018г.
17.00ч. - Представяне на книгата "Административните нарушения в
денталната практика" с автори д-р Нина Мусурлиева, дм; главен асистент в
катедра „Социална медицина и обществено здраве” при МУ – Пловдив,
член на КПЕ на БЗС и член на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив и адв.
Станислав Станев, доктор по право – юрист на РК на БЗС – Пловдив.
Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
20 лв. за представители на РК – Пловдив.
40 лв. за представители на други регионални колегии.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.

Оферта за нощувки в SPA Хотел „Аугуста”, гр.Хисар:
ОФЕРТА
Цени в Български левове, на стая, на вечер:
Стаи:
Цена с отстъпка:
Единична стая
61,00
Двойна стая
80,00
Тройна стая (спалня +
115,00
единично легло)
По време на семинара участниците ще имат възможност да посетят и
фирмените щандове на търговските представители, участници в него.
 Официална вечеря – 40 лв.
Краен срок за записване: 01.10.2018г.
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК
на БЗС – Пловдив или по следната банкова сметка:
РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив
Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618,
032/ 63 26 97, 0885/ 650 641, както и на сайта на РК – Пловдив
www.rkplovdiv-bzs.com

