БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РАЙОННА КОЛЕГИЯ-СЛИВЕН
България, 8800Сливен
Bulgaria, 8800 Sliven
Бул.Стефан Караджа-2
Bul.Stefan Karadja-2
тел: + 0887869643
tеl: +359
887869643email:sliven@bzs.bge-mail:sliven@bzs.bg

ПРОГРАМА
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
„Стоте Войводи“
26- 27.03.2022г. гр.СЛИВЕН
Хотел „НАЦИОНАЛ ПАЛАС Спа и Уелнес“
На вниманието на всички колеги!
Регистрацията за форума ще се осъществява с членските карти на БЗС!
Участието във форума става след представяне на входа на хартиен носител на :
Сертификат за ваксинация; Сертификат за преболедуване или Отрицателен резултат от
бърз антигенен тест до 48 часа преди мероприятието.

25.03.2022г. /петък/ - Настаняване
19.30-Уелкъм вечеря-зала “Максима“ в хотела
26.03.2022г. /събота/ - зала „Галерия“
8.30 – 9.30 ч. – Регистрация
9.30 – 09.45 ч.– Официално откриване
1. СЕСИЯ.

- зала „Галерия“
09.45 – 11.15 ч.–„Бруксизъм – диагностика, терапевтичен подход и
приложение на оклузални шини“, лектор: доц. д-р Тодор Узунов, дм,
ФДМ – София
11.15 – 11.30 ч. – "VOCO съветва:Как да изберем подходящия продукт за
постоянно или временно циментиране."от„Иванова 97 Дентал“

11.30 – 13.00 ч. –„Препарационни граници за изцяло керамични
коронки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM
технологията“, лектор: проф. д-р Ангелина Влахова, дм, ФДМ – Пловдив

-зала „Графити“
11.00-12.30-Интеграция на хиалуроновитефилъри в денталната
практика. Периорална област. –лектори:
Д-р Александра Манолова– дентална и естетична медицина. Създадел на Allure
Academy за обучения в областта на естетиката, официален тренер на Fillmed,
Франция.Единственият лицензиран дентален медик в Европа за лифтинг конци Aptos.
Д-р Димитър Щерев - Пластична хирургия, болница Вита. Тренер в Allure
Academy.Мастъринжектор в областта на лицето и тялото. Специалист в областта на
анти-ейдж и регенеративната медицина.

1.
2.
3.
4.

Кратка анатомия и опасни зони за инжектиране
Назолабиални гънки и марионетни линии
Контуриране на лицето – скули и брадичка
Оформяне на устни

13.00 – 14.00 ч.– Обяд

2. СЕСИЯ

- зала „Галерия“
14.00 – 15.30 ч. –„Цялостна рехабилитация на дъвкателния апарат“
лектор: проф. д-р Методи Абаджиев, ФДМ – Варна
15.30 – 15.45 ч.– "K2 MobileLaser и приложението на червения диоден лазер в
ежедневната практика".Лектор: д-р Богомил Кацаров

15.45 –16.30 ч. –БИОКЕРАМИЧНА МОНОБЛОК КОНЦЕПЦИЯ-

Д-р Костадин Жеков-Асистент към катедра Оперативно зъболечение и
ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив
16.30 – 16.45 ч. –„Как рестартирах живота си и превърнах OLIFE в своя
мисия“-фирма „Дента свет“.
16.45 – 18.15 ч. – Пародонтална хирургия в естетичната дентална
медицина“, лектор: д-р Венцеслав Станков, Пловдив

- зала „Графити“
15.00-16.30-Ботокс – естетика и/или лечение
Д-р Александра Манолова– дентална и естетична медицина. Създадел на Allure
Academy за обучения в областта на естетиката, официален тренер на Fillmed,
Франция.Единственият лицензиран дентален медик в Европа за лифтинг конци Aptos.
Д-р Димитър Щерев - Пластична хирургия, болница Вита. Тренер в Allure
Academy.Мастъринжектор в областта на лицето и тялото. Специалист в областта на
анти-ейдж и регенеративната медицина.

1. Принципи на действие на ботулинов токсин
2. Бруксизъм. Бруксомания. Gummy smile.
3. Ботоксза естетични цели
20.00 ч.– Гала вечеря в ресторанта на хотела “зала Галерия“

27.03.2022 г. /неделя/-зала „Графити“
10.00 – 10.45 ч. –„Термопластични протези: POLIAN IC, BRE FLEX 2,
BIO DENTAPLAST. Кога и защо?“ Лектор: зъботехник Стоян Христов
10.45 – 11.00 ч. – Търговска презентация
Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ
с 15 кредита.
Вход за колеги от РК –Сливен -20лв.
Вход за колеги от други РК
-50лв.

Вход за студенти-свободен
Гала вечеря-60лв./четиристепенно меню, богата музикално артистична програма/
Уелкъм вечеря -45лв./алкохол и програма-комплимент от РК-Сливен/

Обяд на 26.03.2022г.-20лв. –сет меню в зала“Максима“,след
предварителна заявка и заплащане при регистрацията.
Краен срок за записване - 18.03.2022 г.
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително на посочените
адреси или по следната банкова сметка:
РК на БЗС – Сливен
IBAN: BG44UNCR76301078063559
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк-Сливен /
При заплащане по банков път, превежда се общата сума за участие в
различните мероприятия(без обяда),като основание да се пише името на
участника и участие в Национален Форум – Сливен/
За издаване на фактура е необходимо да изпратите копие на платежен
документ на sliven@bzs.bg.
На място фактури няма да се издават.
Повече информация и записване на следните адреси и телефони:
За Сливен:
Д-р Иван Данчев – ул. „Дели Ради“ №53, 0887869643
Д-р Красимира Пашова - ул. „Славянска“№ 9а (зад магазин „Д.
Желязков“), 0887916950
Д-р Йордан Господинов- ул.“Пейо Яворов“№10 (срещу входа на ХЕИ)0887317007
Д-р Елеонора Монев – площад „В. Левски“ №7, ет. 2 (в сградата на кафе
„Карамел“), 0888793312
За Нова Загора:
Д-р Радомир Георгиев - ул. „Проф. Минко Балкански“ (бивша
"Преславска") №49а, 0887547176
Има осигурени нощувки на преференциални цени до изчерпване на
бройката в:
Хотел „Национал Палас“- http://nationalpalace.bg/
Хотел „Парк Централ“- http://hotel-park-central.bg/
Хотел „Тома“
Хотел“Кредо“
Хотел“Рикас“
Моля уточнявайте,че сте участници в НФДМ-Сливен при резервация!
Всички са на пешеходно разстояние от хотел“ Национал палас“
УС на РК на БЗС-Сливен си запазва правото за промени в програмата.
За повече информация посетете нашия сайт:bzssliven.com

