
З
а девети път в първите дни 

на месец октомври (6–9 

октомври) 2016 г. хотел 

„Рамада“ събра цяло съзвездие 

от забележителни лектори в 

конгресна програма, изпълнена 

с нови теми, атрактивни клинич-

ни демонстрации и практически 

курсове. За първи път Софийска-

та дентална среща имаше двама 

Председатели на Научния коми-

тет, а именно д-р Рафи Романо и 

проф. Жан-Франсоа Ласер, чии-

то усилия и ентусиазъм сътвори-

ха едно от най-забележителните 

и атрактивни европейски научни 

събития за 2016 година. Доказа-

телство за това беше огромния 

брой участници, както от Бълга-

рия така и от 18 страни с над 500 

чуждестранни колеги, специал-

но пристигнали в нашата страна 

за SDM конгреса.

Извън личната емоция и су-

бективна оценка за събитието, 

сухата статистика ни показва 

едно изумително по своя мащаб 

събитие. Какво представлява 

Конгреса в цифри? В четири дни 

са проведени над 65 лекции, 42 

практически курса и 11 клинич-

ни демонстрации на живо от 91 

чуждестранни и 10 български 

лектори.

Общият брой на участници-

те е 1629, съответно 1036 от 

Българя и 593 от чужбина.

Екипът, който перфектно ор-

ганизира регистрацията, провеж-

дането на лекционната програма 

и практическите курсове, оси-

гури симултанен превод, раз-

нообразна социална програма, 

постерна сесия и прекрасното 

търговско изложение, се състои 

от 32 лекари по дентална меди-

цина и 35 студенти от ФДМ-

София.

В постерната науч-

на сесия, свои разработ-

ки представиха десет из-

следователски екипа. 

Благодарение на усилията 

и авторитета на д-р  Рафи 

Романо, за първи път всич-

ки научни изследвания 

ще бъдат публикувани в 

Inernational Poster Journal 

на Quintessence Publishing.

Кои бяха най-забележи-

телните прояви на SDM ?
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Клиничната-демон-

страция на проф. Маркус 

Хюрцелер с прекрасен 

видео-трансфер Мюн-

хен- София.  Д-р Килиан 

Хансен от неговия екип 

на място, пред аудитори-

ята разясняваше използ-

ваната оперативна намеса 

съчетаваща букална ту-

нелна техника с модифи-

цирано палатинално островно 

ламбо с цел увеличаване на  бу-

калните меки тъкани при случай 

на голям тъканен дефект във вто-

рия етап на имплантна хирургия. 
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Екипът на д-р Мауро Фра-

деани представи основите и 

принципите на концепцията за  

минимално инвазивно проте-

тично лечение, което гаранти-

ра оптимален, функционален и 

дълготраен естетичен резултат 

при протетични възстановява-

ния, включващи:  лечебен план,  

колаборация в екипа, респект 

към очакванията  на пациента и 

избор на възстановителен мате-

риал. Иновативният оперативен 

протокол позволява да се из-

правим пред високо компроме-

тирани клинични ситуации с ми-

нимално инвазивна протетична 

процедура (MIPP). Д-р Франче-

ско Минтроне демонстрира въз-

можностите на специализиран 

софтуер за изпълнение на диги-

тален клиничен протокол, кой-

то води денталния лекар стъпка 

по стъпка в събирането на всич-

ки данни и изображения за пре-

цизен анализ на състоянието на 

пациента, който насочва зъбо-

техника при изработване на ди-

агностичен восъчен модел. 
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Д-р Пиерпаоло Кортели-

ни изнесе брилянтна лекция и 

практически курс относно из-

ползването на минимално инва-

зивна пародонтална хирургия 

при вътрекостни дефекти със  
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Неотдавна, изпратили с въл-
нение тазгодишната Софийска 
Дентална Среща обръщаме по-
глед с очакване на следващата , 
ежегодна  среща през 2017г. Този 
предстоящ форум не е достатъч-
но да бъде назован просто по-
редният, защото той е юбилеен.

Най-голямото дентално съби-
тие в България, привлякло с ос-
нование вниманието и високата 
оценка на международната ден-
тална общественост, навършва 
10 години.

В изработването на науч-
ната му програма са поканени 

да участват всички досегашни 
президенти: Проф. Андре Саа-
дун, Проф. Жан- Франсоа Лас-
ер, Проф. Ницан Бичачо, Проф. 
Анджело Путиняно, Д-р Рафи 
Романо. Смело можем да назо-
вем това съзвездие уникално по 
рода си. Всички те през годините 
са заставали в редиците на орга-
низаторите и са способствали за 
осъществяването на мащабният 
конгрес София Дентал Мийтинг 
и предварително им благода-
рим за готовността да участват  и 
в предстоящият форум. Темите, 
които ще бъдат представени и 

дискутирани са многообразни 
и обхващат различни аспекти на 
съвременната дентална медици-
на. Традиционно те ще бъдат за-
сегнати в множеството клинични 
демонстрации, практически кур-
сове и семинари.

 За първи път в списъка на 
лекторите, участва японска група 
дентални лекари, начело с Проф. 
Сузуки. Очакваме и много наши 
любими имена, които винаги са 
печелили симпатията и уважение-
то на българската аудитория и са 
били част от предходни издания. 
Българските лектори също ще за-

емат своето почетно място на по-
диума и редом с гост-лекторите 
ще споделят  своят клиничен опит.

На последно място , но не и 
по важност е богатата социална 
програма, която ще ни даде въз-
можност дните прекарани заедно 
да бъдат ползотворни, вълнуващи 
и незабравими.

Оставаме с очакване  
на СДМ 2017!

 Д-р Нели Николова

SAVE THE DATE
Лекция на  Д-р Мауро Фрадеани

Лекция на  
Д-р Пиерпаоло Кортелини

10-th International  
Sofia Dental Meeting

12-th _ 15-th October 2017
Sofia, Bulgaria

Запазете датите в календара си  
за юбилейният 10-ти научен форум. 

От 12-ти до 15-ти Октомври 2017!  
Очаквайте 4 празнични дни , изпълнени с 

наука, много изненади и вълуващи моменти.  
Нека заедно отпразнуваме десетата годишнина  

на София Дентал Мийтинг!  
СДМ 2017 Ви очаква!
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ПОрцеланОВите 
фаСетки:
класически  
и частични

Проф. Жан-Франсоа 
Ласер

THE REVIEW _ 
рецензията  
за СДМ 2016
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фирМенО иЗлОЖение 2016

Благодарим на всички фирми, 
които допринесоха  
за успеха на СДМ 2016!
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(втора част)

Професор Жан-Франсоа Ласер

Университет Бордо, Франция

Елен Лафарг - Клиничен асистент

Университет Бордо, Франция

От повече от десет години, развитието на 

„no-prep” (без препарация) концепцията 

ни позволи да развием ултра-опростени техни-

ки, радикално различни от конвенционалните 

техники за препарация1. Адхезивно фиксира-

ните порцеланови фасетки днес са незамени-

ма част от методите на лечение във възстанови-

телната дентална медицина. Настоящата статия 

е продължение от предишния брой на вестник 

СДМ и се фокусира върху осем важни аспекта 

на това лечение, които бяха засегнати  и сис-

тематично представени по време на лекцията, 

клиничната демонстрация и курса на професор 

Ласер  по време на Софийската дентална сре-

ща 2016.

5. Да се възползваме от развитието на ин-

струментариума

Въпросът за това къде да разположим пре-

парационната граница при изпиляване за фасети 

зависи от първоначалния дефект, от оклузията на 

пациента, от целта на лечението, типа протетич-

на реконструкция и вида на керамиката, който 

сме избрали. Най-често използваната техника в 

последно време е на контролирано изпиляване 

през композитната маска (mock-up). Техниката се 

състои в маркиране на улеи с помощта на кръг-

ло борче с  познат диаметър през композитната 

маска и след това улеите се съединяват и заглаж-

дат. За да сме минимално инвазивни и максимал-

но точни, използваме за тази препарация винаги 

един комплект борчета (Komet®), комбинирай-

ки работата с ротиращи инструменти с използ-

ване на ултразвукови накрайници (комплектът 

Perfect Margin® на компанията Acteon). (Фиг.7)

Към тези нови, улесняващи работата ни инстру-

менти е задължително да добавим и средствата 

за оптична магнификация (лупи с увеличение х3 

и х4,5) позволяващи ни да видим детайлите, да 

увеличим точността и по-доброто предпазване 

на етествените зъбни тъкани при препарация за 

цели и частични фасети.

6.Как да постигнем точен отпечатък

Отпечатъкът на препарациите правим по 

класическия едноетапен двуфазов метод. Клю-

човото тук е да се осигури атравматичен дос-

тъп на отпечатъчния материал в подвенечните 

области с помощта на импрегнирана ретрак-

ционна корда. Препарационната граница е из-

ключително фина и тъй като е необходимо тя 

да бъде различима от зъботехника на гипсовия 

модел, е особено важно да избегнем разкъс-

ването и деформирането на силикона в ретен-

ционните интердентални пространства. За да се 

избегнат подобни деформации ние запълваме 

интерденталните амбразури откъм палатинал-

но с помощта на фотополимерен течен кофер-

дам (материалът Bis-Dam® на фирма Bisico (фир-

ма дистрибутираща във Франция наред с други 

компании и продуктите на американската компа-

ния Bisco –бел.прев). (фиг.8)

7. Провизорните конструкции

Провизорните конструкции трябва максимал-

но да се доближават до композитната маска, коя-

то пациентът вече е приел и одобрил. Те могат 

да се изработят в зъботехническа лаборатория 

на базата на восъчния моделаж и композитната 

маска. Един от триковете тук е винаги да се из-

ползва най-светлия цвят (цвят 1М1 по разцветка 

3D, или В1 по класическата разцветка на Vita) 

за да бъде впоследствие оцветена с техниката  

BOB – последователно нанасяне на кафяво, охра 

и бяло (името идва от имената на тези цветове 

на френски – бел.прев.). Корекциите се правят 

с помощта на фотополимерна пластмаса. Дебе-

лината на провизорите се контролира с дебе-

ломер. Необходимостта да се запази естетиката 

продължение от предишния брой

Порцелановите фасетки – класически и частични: 
необходима част от нашия терапевтичен арсенал
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Фиг. 6: Това е вероятно най-важният етап 
на лечението. Може да бъде базиран на 
восъчния проект (wax-up) или да се моделира 
директно в устата (например посредством 
четка напоена с бонд). Позволява ни да 
хармонизираме естетичните и функционални 
параметри с желанията на пациента.

Фиг. 7: Ротационни микроинструменти 
(комплект борчета за минимална препарация 

с червен кант) и диамантени ултразвукови 
накрайници за препарация. 
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Фиг. 8: Отпечатъчната техника (двуфазен 
едноетапен метод) трябва да бъде особено 
прецизна в апроксималните зони. Материалът 
не е разкъсан в областта на папилите 
(снимката вдясно), когато има предварително 
запълване на палатиналните подмоли с 
помощта на течливия фотополимеризиращ 
материал (снимката вляво).

Фиг. 9: Провизорните фасети изработени 
от метакрилатна пластмаса на базата на 
лабораторния моделаж (цвят В1) системно се 
оцветяват с техниката BOB (кафяво-охра-бяло)  
с помощта на глас-йономерен цимент  
(Fuji plus®GC) с добавен до 1/3 от обема 
вазелин. 

Фиг. 10: Алгинатен отпечатък, с поставените 
провизори, се прави във всички случаи 

за да предадем в лабораторията „морфо-
функционалната информация“ (т.е. ситуацията от 
восъчния моделаж вече валидиран от оклузията 

и естетиката), които лекуващият е валидирал 
вече в устата (моделът в ляво). 
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на фронталния участък и да се задържат прови-

зорите, понякога за период от няколко седмици, 

върху неретентивно препарирани зъби, изис-

ква много прецизен протокол на работа  (фиг. 9). 

За разлика от използването на провизорни 

конструкции директно изработени от лабора-

торен силиконов ключ, протоколът, който ние 

препоръчваме включва фиксирането на про-

визорите с глас-йономерен цимент ,разбъркан 

с 1/3 вазелин. Фиксираните по този начин про-

визори предлагат достатъчна ретенция и благо-

приятстват пародонталното здраве, така необ-

Извод

Представяйки тези нови процедури и предста-

вяйки тези клинични случаи се опитваме да ин-

тегрираме един нов начин на мислене, който е 

с изразени предимства по отношение съхране-

нието на естествените тъкани и по-малката био-

логична цена на лечението. С развитието на тех-

нологиите и материалите се налага да променим 

и начините на клинична работа : препарираме 

по-точно и само когато имаме причини да го пра-

вим. Този протокол ни помага да се научим да се 

възползваме от предимствата на един благоро-

ден материал, с предвидими клинични и естетич-

ни резултати в дългосрочен план, чиято повърх-

ност с течение на времето не губи блясъка си 

и който натрупва по-малко плака в сравнение с 

композитите и дори естествените зъбни тъкани. 

По този начин се вписваме действително в био-

миметичния подход, тъй като възстановяваме не 

само естетиката, но и механичната устойчивост 

на зъба, като същевременно съхраняваме паро-

донталното му здраве.

„Когато чуя нещо после го забравам, когато 

видя нещо после си го спомням, когато правя 

нещо после го разбирам“ – КОНФУЦИИ

Проф. Жан-Франсоа Ласер

ходимо за етапа на адхезивното фиксиране на 

окончателните конструкции.

Точността и херметичното запечатване на гра-

ниците, постигнато с този протокол на цимен-

тиране, позволяват подържането на доброто 

здраве на маргиналния пародонт по време на 

преходната фаза 

8. Оптимизиране на гипсовите модели

Тези модели базирани върху композитната 

маска и впоследствие – провизорите, предста-

вляват основна част от ефективната комуникация 

със зъботехническата лаборатория, както меж-

ду другото и денталната фотография. Ако някои 

от снимките са напълно незаменими (лице, ус-

мивка, макрофотографии на препарацията и цве-

та на зъба с референтната разцветка до него), то 

лекуващият трябва да контролира този процес и 

да изпраща само снимки подходящи за аргумен-

тирането на определени корекции или постига-

нето на определена цел. Направените снимки 

ситемно се коментират от лекуващия с помощта 

на фиша за лабораторна поръчка и разговори 

по телефона със зъботехника. Щом работните 

модели са отлети е възможно да се сравни чет-

ливостта на препарационните граници и евен-

туално да се отстранят перлички,пречещи на 

точното пасване на моделите в оклузия. (Фиг. 10)

Едноетапният двуфазов отпечатък от препара-

циите е обработен и отлят в клиниката за да се 

контролира оклузията с модела антагонист (мо-

делът вдясно). Клиницистът контролира прециз-

ността на препарационната граница или лично 

трябва да очертае границите в случай, че ще се 

изработва конструкция без предварителна пре-

парация (no-prep). 



www.sdm.bg SOFIA DENTAL MEETING

3

специално внимание върху допълващото предим-

ство от използването на хирургичен микроскоп, 

микрохирургични инструменти и приложението 

на минимално инвазивни техники. Изключително 

убедителни бяха показаните резултати на паро-

донтална регенерация, схематизирани и подкре-

пени със сериозни  научни доказателства в една 

цялостна концепция и подход.

4  

Френският отбор предвождан от Проф. Жан-

Франсоа Ласер впечатли публиката с палитра от 

клинични демонстрации, практически курсове и 

лекции, разпределени в три големи сесии: Хи-

рургия, Възстановяване и CAD/CAM.  Безспор-

но демонстрацията на живо на проф. Ласер за 

препариране на фронтални зъби за естетични 

керамични фасети, съчетано с възстановяване 

на височината на оклузията, предизвика истин-

ско възхищение с научната аргументация, прак-

тическото изпълнение и не на последно място с 

вниманието и отношението към пациента. Далеч 

след като и последния участник напусна залата, 

професор Ласер продължи да прецизира и най-

малките детайли от проведеното лечение, което 

беше вдъхновяващ урок за това, че на първо мяс-

то трябва да сме лечители.

5  

В областта на ортодонтията другият ни нау-

чен президент д-р Рафи Романо от Израел успя да 

впечатли и вдъхнови аудиторията със своята науч-

на мисъл и клиничен опит, демонстрирайки целия 

калейдоскоп от възможности, които ни предла-

га лингвалната ортодонтия - планиране, поставя-

не на брекети, последователност на приложе-

ните дъги и представяне на живо на всяка стъпка 

от клиничния протокол на лечение. Д-р Романо 

хвърли светлина и върху употребата на CAD/

CAM технологиите в ортодонтията, започвайки  от 

пълно 3D дигитално планиране до индивидуални 

брекети и тяхното приложение.

6  

Познатият и уважаван от българската ауди-

тория професор Ницан Бичачо представи V- 

концепцията - един нов подход в съвременната 

имплантология, основана върху натрупаните по-

знания през последните десетилетия, изясняващи 

биологичните процеси след екстракции на зъби и 

пери-имплантатните зони. Този нов подход пред-

лага използването на тези, срещащи се в тъканите 

заобикалящи денталните импланти с цел постига-

не на специфични хирургични и рехабилитацион-

ни техники и прецизни имплантни системи, за да 

се постигне идеална тъканна матурация и дъл-

готрайно оздравяване след имплантиране. 

След тези вълнуващи, ползотворни и насите-

ни на събития конгресни дни може само да сме 

щастливи, че с подкрепата на всички участници, 

лектори и доброволци отгледахме едно българ-

ско събитие ,израснало до голям международен 

конгрес, който трайно заема място на картата на 

световните дентални образователни събития. 

Доц. Тодор Узунов

...продължава от 1 стр.

София Дентал Мийтинг 2016 –  
на международната конгресна карта

Клинична демонстрация - Д-р Рафи Романо

Клинична демонстрация -  
Проф. Жан Франсоа Ласер

За девета поредна година Sofia Dental Meeting 
беше домакин на едно от най-големите из-
ложения в сферата на денталната медицина. 

Повече от 45 български и чуждестранни дентал-
ни фирми взеха участие в събитието, като пред-
ставиха своите най-съвременни продукти и тех-
нологии. Изложението се проведе в общо три 
зали в рамките на четирите дни от конгреса в 

хотел “Рамада”. Събитието бе отразено и в ден-
талните медии - Dental Tribune, Infodent Bulgaria 
и Infodent International, които не пропуснаха да 
следят конгреса на живо. 

На многобройните щандове бяха представе-
ни последните продукти от всяка сфера на ден-
талната медицина 

Специално място заеха спонсорите на съ-
битието, без чиято подкрепа конгресът не би 
се реализирал. Специални благодарности из-
разяваме към нашия платинен спонсор - Zimmer 
Boimet, златни спонсори - MIS и  Planmeca, сребъ-
рен спонсор - IBS Implant и не на последно място 
бронзовите спонсори - фирмите: Renfert, Fotona 
Global Aesthetics, W&H, Starmed, Vilem. Очаква-
ме с нетърпение новите участници на изложе-
нието в следващото издание на конгреса, с още 
по-нови идеи и мотивация за завладяване на нови 
хоризонти в света на денталната медицина!

Д-р Елиза Рибнишка

ФИРМЕНО  
ИЗЛОЖЕНИЕ 2016

Научният президент на СДМ 2016 д-р Рафи Романо, в компанията на Доц.Филчев,  
Д-р Фрадеани, Проф. Саадун и Д-р Терзиева

На тазгодишния SDM- коктейл в гале-
рия “Квадрат 500” беше обявен но-

вият президент на асоциацията за 2017 г. 
Д-р Нели Николова е възпитаник 

на Факултета по дентална медицина на 
Медицински университет – София. Ди-
пломира се през 1996 г. като отличник 
на випуска. През 1997 г. става асистент 
в Катедрата по протетична дентална ме-
дицина, Факултет по дентална медици-
на, МУ – София. През 2001 г. придоби-
ва специалност Протетична дентална 
медицина, а през 2005 г. специалност 
Обща стоматология.

От 2007 г. е председател на Българ-
ското дружество по естетична стома-
тология, член е на Българското научно 
стоматологично дружество и на Асоци-
ация „София Дентал Мийтинг“. Като ут-
върден професионалист тя е лектор и 

участник в множество национални и 
международни дентални форуми. С не-
търпение очакваме с какво ще ни изне-
нада тя и утвърдените научни президен-
ти на СДМ 2017.

д-р Нели Николова
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През последните години София Дентал Мий-
тинг се утвърди като един от най-реноми-
раните и успешни дентални конгреси. 

Целта на конгреса е да предостави програма на 
високо научно и практическо ниво, за да могат 
участниците да се запознаят с най-интересните 
и иновативни постижения във всички области на  
денталната медицина като се срещнат с водещите 
имена на професиналистите от света и у нас и да 
уловят магията на конгреса.

Деветото издание на Софийската дентална 
среща беше изключително успешно, благодаре-
ние на неуморния труд на екипа на СДМ, който с 
всяка следваща година се старае да оправдае оч-
акванията на своите посетители, като им позволи 
да се докоснат до знанията и опита на най-добрите 
световни лектори.  

СДМ 2016 ще се запомни с изключително го-
лемия брой участници - над 1500, пристигнали от 
всички краища на света, за да се запознаят с пре-
зентациите на повече от 90 международни лекто-
ри, в четири дни изпълнени с лекции, практически 
курсове и демонстрации на живо, както и на неве-
роятната  социална програма. 

Тази година броят на чуждестраннтие учас-

тници е три пъти по-голям от предходната година, 
което ясно показва, че Софийската Дентална Сре-
ща надхвърля далеч границите на България.

Със всяко следващо издание на СДМ, екипът 
се стреми да надхвърли успеха от предходни-
те години и най-голямо удовлетворение изпитва 
от  увеличаващия се брой участници с всяка из-
минала година и от невероятните им емоционални 
коментари за техните преживявания по време на 
конгреса. 

Научният президент  на деветото издание на 
СДМ д-р Рафи Романо осигури присъствието на во-
дещи лектори от цял свят и това допринесе за учас-
тието на повече от 300 международни участника. 

Традиционно участва група от Израел, състо-
яща се от 60 дентални лекари.

Тази година СДМ посрещна групa от Македо-
ния, състоящa се от близо 90 дентални лекари и 
зъботехници.

Изключително активно беше и участието на 
групи от Сърбия, Албания, Гърция,Турция и Лит-
ва, които включваха по 20 участника всяка.

Сериозно беше представянето и на групи от 
Румъния, Полша и Словения, които включваха по 
10 дентални лекари.

Увеличаващият се брой на посетителите от 
съседните ни страни и интереса им към конгреса 
може само да радва екипа на СДМ и да го амбици-
ра с всяка следваща година броя на участниците 
да се увеличава. Интересът на чуждестранните 
участници не се ограничава само до съседните на 
България държави. 

За първа година посрещнахме група от Иран, 
състояща се от 20 дентални лекари, които бяха 
изключително развълнувани от престоя си, как-
то по време на конгреса, така и в България и по-
конкретно в столицата - София. 

Всяка година Софийската Дентална Среща 
включва в своята научна програма най-добрите и 
успешни ливански лектори, които неизменно са 
придружавани от дентални лекари от Ливан. СДМ 
2016 показа ръст в тяхното присъствие и група-
та се състоеше от близо 30 участника като голяма 
част от тях бяха за първи път в България. Те остана-
ха очаровани  не само от високото научно ниво на 
конгреса, но и от българската култура и българ-
ското гостоприемство.

В конгреса участваха и дентални лекари от 
Германия, Франция, Португалия, Швейцария, Хо-
ландия, Кипър,Финландия, Латвия и Украйна.

Емоциите, свързани с организацията и про-
веждането на София Дентал Мийтинг 2016 при-
ключиха. Постигнатият успех, обаче е не само 
огромна радост за екипа, но и изключителна отго-
ворност за неговата бъдеща работа. 

Тепърва предстои тежката и отговорна зада-
ча за Десетото юбилейно издание на СДМ 2017, 
която е не само да  привлекат повече чуждестран-
ни и български участници, но и да се  удовлетво-
рят техните високи очаквания и изисквания. 

Доказателство за успеха на Софийската Ден-
тална Среща е  нарастващия интерес  на участни-
ци от цял свят, което  оправдано дава самочувст-
вие на организаторите на конгреса, че той заема 
достойно място сред най-големите световни ден-
тални конгреси. 

Ванина Банабакова

Лекция- Проф. Стефан Куби

Практически курс - Проф. Марсел Льо Гал 

Клинична демонстрация - Проф. Роналд Юнес и д-р Набих Надер

Мобилната 
Дентална 
фотография 
Т

ази година по време на София Дентал 

Мийтинг, Проф. Луис Хардан от уновер-

ситета в Ливан, представи своята инова-

товна концепция за Мобилна Дентална Фото-

графия “MDP”. 

Макро фотографията е изкуството на близ-

кия план. Тя е широко застъпена в денталната 

медицна, като средство за диагностика и плани-

ране, документация, публикации и лекции, кои-

то превърнаха денталната фотография в стан-

дарт в модерната дентална практика.

Днес мобилните телефони заемат същест-

вена част в съвременната фотография.

Висококачествените снимки са удобно 

средство за комуникация благодарение на 

възможността да бъдат заснети огромен обем 

детайли. Съвременните камери на мобилните 

телефони благодарение бързото развитие на  

новите технологии станаха достатъчно добри, 

за да се получат снимки с висока резолюция. 

Камерите на таблетите и мобилните телефони 

са създадени за обществени нужди. Техните 

макро функции са свързани с работата им като 

скенери, за копиране и изпращане основно на 

документи и въпреки това повечето от нас из-

ползваме мобилните телефони за заснемане на 

моменти от ежедневието и снапшоти. 

За да преодолеем лошата репотация на тези 

камери трябва да ги приемем като истински фо-

токамери. Тези устройства имат множество ин-

тересни фунции и характеристики, които им 

дават предимства при денталната фотография. 

Тези предимства на мобилните камери бяха 

разгледани по време на лекцията на Проф. Хар-

дан, която  за поредна година беше посетена от 

стотици лекари по дентална медицина. Негови-

ят практически курс събра много клниницисти 

, заинтригувани от идеята за мобилна дентална 

фотография в ежедневната клинична практика. 

Д-р Георги ИлиевПрактически курс Проф. Луис Хардан 

Чуждестранните участници на СДМ 
2016 и оценката им за България
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„Опознай София“

Т
азгодишната социална програма на София 

Дентал Мийтинг съчетаваше в себе си кра-

сотата и историческите ценности на краси-

вата ни столица. 

Организационен комитет на Асоциация СДМ
SDM Night

Гала - коктейл 

Галерия „Квадрат 500“

Социална програма на СДм 2016
Красота, история и вДъхновение

Събитията започнаха с посрещане на госту-

ващите лектори в елегантен столичен ресторант, 

намиращ се в центъра на София, разполагащ с 

панорамна тераса към символа на столицата – 

Храм – паметникът „Св. Александър Невски“. Из-

тъкнатите лектори се насладиха на съчетанието 

от приятна атмосфера с приятели , чаша вино и 

разнообразно деликатно меню на фона на нощ-

на София.

По време на ежегодната Българска вечер, 

осигурихме на гостите на събитието възмож-

ността да се насладят на традиционната българ-

ска кухня в полите на Витоша. Съчетанието на 

вкусните български ястия, пивките вина и нес-

тинарските танци, остави гостите завинаги 

запленени от магията на българската кул-

тура.

Тържествения Гала-коктейл, събиращ 

на едно място всички лектори, участници 

и организатори, тази година се проведе в 

обновената галерия „Квадрат 500“. 

Там, заобиколени от шедьоврите на 

нашите творци, гостите на София Дентал 

Мийтинг се насладиха на художественото 

българско изкуство.

SDM Night се проведе в новатор-

ски тип заведение - Ranchero Bodega 

Steakhouse. Бразилската атмосфера, 

вина и специалитети дадоха възможност 

на гостите да обменят опит и емоции в приятна 

и уютна вечерна обстановка, а доброто настро-

ение и танците се пренесоха в елитен столичен 

пиано бар.

След успешно прикючилия конгрес, от по-
гледа на месец декември е време за равно-
сметка на изминалата година. Многоброй-

ните доволни участници продължават да изказват 
благодарности за ползотворната дентална среща, 
изтъквайки как са променили и модернизирали 
работата си като дентални лекари. Все пак един 
мащабен проект е необходимо да се огледа от 
всички страни и да се прецезират най- фините 
“песъчинки” с цел образът на СДМ да става все 
по-кристален с всяка изминала година. Ето защо 
Ви представяме тазгодишният конгрес, пречупен 
през призмата на нашите модератори, които не-
съмнено са основна важна част за успеха на всяка 
научна сесия. Какво мнение изказаха те и как из-
глежда СДМ за тях ?  Вижте сами …

Д-р Абас Захер 
“Уважаеми колеги,
Аз бях модератор на 9-ти октомври в 

следобедната сесия. Мога да кажа ,че иде-
ята да има местен модератор,в допълне-
ние към международния, беше чудесна.

Би било полезно, ако догодина имаме 
подготвени биография и заглавие на пре-
зентация при представянето на лекто-
рите, по програмата на конгреса.

Освен това, всичко беше наред.
Желая Ви всичко най-добро в предсто-

ящия  СДМ.
Поздрави. “

Проф. Андре Саадун
“В неделя сутринта бях модератор 

на една много необичайна сесия, пора-
ди разнообразието от представените 
4 теми. Въпреки това тя беше много 
успешна,поради активното участие на 
участниците в залата.

Сесията започна с д-р Питър ван дер 
Скоор, който представи взаимовръзка-
та, съществуваща между общото здра-
вословно състояние и пародонталите 
заболявания.

Следващ проф. Льо-Гал описа концепци-
ята за функционална оклузия  и аз про-
дължих неделната сутрин ,представяй-
ки  класификацията на гингивалната 
усмивка и различните и лечебни модал-
ности.

Проф. Лабанка приключи сесията, из-
лагайки своите основни хирургични 
принципи ,с цел да се избегнат нежелани 
усложнения.

Всеки един от четирите лектора се 
представиха отлично, спазвайки време-
вата рамка и привличайки вниманието 
на публиката през цялото време на се-
сията.

Бях наистина впечатлен от качество-
то на всички презентации и сериознос-
тта на всички лектори.

Държа прекрасен спомен от тази науч-
на сесия и се надявам да я подновим от-
ново в бъдеще. “

Д-р Джанкарло Понгионе
“Конгресът бе наистина фантасти-

чнен. Страхотни лектори, страхотни 
лекции. Бих искал да поздравя отново 
екипа на СДМ за организацията и по-
стигнатия успех.

С най-топли пожелания.”

Д-р Франк Боне
“Беше удоволствие за мен да бъда моде-

ратор в тази сесия.Беше хубаво да имаме 
сертификатите и подаръците за лекто-

рите няколко минути преди края 
на презентациите.

Вашата организация на сесия-
та улесни “работата” ми.

Поздрави на екипа. “

Проф. Франческо Мангани
“Да бъда модератор на София 

Дентал Мийтинг за мен беше 
толкова емоционално, колкото 
и да бъда един от лекторите, за-
щото във всяка сесия сме изпра-
вени пред много високо ниво на 
професионалност !

Тази година имах при-
вилегията да предста-
вя три от най- елит-
ните преподаватели, 
но и мои приятели ....  
Д-р Ставрос Пелекан-
тос, д-р Карлос Фернан-
дес и Даниеле Рондони.

Тези три личности  
бяха в състояние да 
създадат специален интерес и една не-
забравима атмосфера ... супер “адхезия” 
между тях и цялата публика ! Какво не-
обикновено чувство да погледнем  зала-
та пълна с хора, от самото началото до 
края на сесията .... истински успех !!!

И всичко това се случи, защото СДМ не 
е само по дентална среща ... това е съ-
битие, където професионалистите спо-
делят своите знания без никакви огра-
ничения .... едно преживяване, където 
приятелството е винаги във въздуха ..... 
уникално събитие, организирано от мно-
го специални “уникални” хора !!!!

София Дентал Мийтинг ..... ТОВА Е ! “

Д-р Ивайло Рибагин
“Впечатленията ми от тазгодишния 

конгрес са изцяло положителни. СДМ с 
всяка година разширява влиянието си, 
вече не само  в България. Ангажиране-
то  на проф. Ласер и д-р Романо доприне-
се много за популяризиране на събитие-
то в международен мащаб. Курсовете на 
Даниеле Рондони и проф. Мангани, които 
имах честта да модерирам бяха снабде-
ни с нужните материали и организирани 
идеално. Лекторите са световно извест-
ни и доказани специалисти, така че само 
хубави думи мога да кажа за тях. За мен 
най-ярък спомен от конгреса е снимката, 
която си направихме СДМ асоцияцията в 
асансьора, беше много весело!

Поздрави!”

Д-р Младен Камбов
“И тази година Софийската дентална 

среща ни донесе много емоции, настрое-
ние и възможност да почерпим опит от 
най-добрите във всяка една област на 
денталната медицина.

От събитията, на които имах честта 
да бъда модератор мога да отлича лек-

THE REVIEW - 
рецензията за СДМ 2016

За най- любознателните посетители се про-

веде и ежегодния тур “Опознай София” ,който за-

позна гостите , които за пръв път стъпват в нашата 

страна с красивите забележителности на сто-

лицата. Осен посещението на катедралата “Св. 

Александър Невски”, участниците останаха впе-

чатлени и от Руската църква,  Народния театър, 

Паметника на незнайния войн, старинния храм “ 

Света Петка Самърджийска” и още много други 

забележителности, които показаха вековната ис-

тория на България.

Несъмнено се затвърди мнението, че София 

освен място за среща на множество професио-

налисти от страната и чужбина,може да бъде и 

едно прекрасно място за почивка,разходка и по-

ложителни емоции.

Д-р Искрена Маркова

цията и клиничната демонстрация на 
д-р Политано и клиничната демонстра-
ция на проф. Минтроне. 

Д-р Политано показа, какво реално 
прави в своята практика и как менажи-
ра своя работен процес при изработва-
нето на първи и втори клас възстановя-
вания с опростен протокол на нанасяне 
на композитните маси, и защо при цве-
тообразуването използва  биомимети-
чия подход. Клиничната демонстрация 
бе нагледен пример на лекцията, къде-
то въпреки техническите затруднения, 
успяхме да видим д-р Политано в дейст-
вие, от където всеки можеше да извлече 
своите ползи, които да пренесе в своята 
практика.

Д-р Минтроне от своя страна, направи 
демонстрация на новата апликация за 
планиране на естетични случаи, която 
води клинициста, стъпка по стъпка от 
позицията на режещите ръбове на цен-
тралните резци до финалният план на 
реставрациите.  

За мен тези 4 дни бяха зареждащи и 
едновременно с това физически изто-
щителни, но фактът, че на българска 
земя, можахме за поредна година да ви-
дим и дискутираме свои клинични случаи 
с хората, които задават тона в съвре-
менната дентална медицина е изклю-
читена привилегия и се гордея, че и тази 
година бях част от СЪБИТИЕТО Sofia 
Dental Meeting.”

Благодарим на модераторите за отделеното вре-
ме и възможността да погледнат организацията и 
научната програма отстрани ,както и да споделят 
техните впечатления и ценни препоръки.Те без-
спорно ще ни помогнат догодина да бъдем по- 
добри и да предложим повече !

Д-р Натали ТомеваНаучен екип

Лекционна програма
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SDM 2016 през погледа на нашите лектори

SDM 2016 през погледа  
на нашите участници

Благодарим на всички участници за отделеното време да попълнят своите анкети. 
Вашите препоръки са важни за нас, за да можем заедно да се развиваме  

и да ставаме по-добри!

Проф. Ницан Бичачо 
„СДМ се превърна във водещо световно ден-
тално събитие, където може да се наслажда-
вате на професионализма на най- добрите 
учители, благодарение на разнообразните 
лекции, семинари, демонстрации и курсо-
ве, организирани на най-високо ниво, при 
това на смешна цена. Впечатляващо е да 
наблюдаваме как това събитие се случва в 
София- България от всеки ъгъл.  Причината 
със сигурност не е традиционно високо ниво 
на денталната медицина, или популярна све-
товна деситнация, или изключителни и мо-
дерни удобства. СДМ се случи благодарение 
на хората стоящи зад този уникален проект. 
Вие сте група от онези специални, мотивира-
ни, креативни, здраво работещи, отдадени, 
човечни, искрени и земни хора. Аз мога само 
да поздравя екипът на СДМ за организира-
нето на това впечатляващо събитие. Сигурен 
съм ,че ще се поучите от грешките си, но може 
да сте сигурни, че 97% от 100 поканени лекто-
ра са щастливи и оценяват труда ви. Благо-
даря на всеки един от екипа!“

Проф. Жан- Франсоа Ласер

„Всички сме впечатлени от успеха на СДМ! 

Надявам се, че френските участници допри-

несоха за успеха на научната програма. Аз 

съм горд с младите лектори, които изнесоха 

презентации на високо ниво. Благодарим ви 

за грижите и за приятелската атмосфера!Беше 

невероятен конгрес!“

Д-р Мауро Фрадеани
„Благодаря за перфектната организация! 
Лекторите от групата на Fradeani Education 
се наслаждаваха много на прекрасната ат-
мосфера в София! Хиляди благодарности на 
Димитър за голямата подкрепа!“

Д-р Карлос- Фернандез Виларес 

„Трябва да кажа благодаря за това невероят-

но събитие! Бил съм на много места и в моя 

случай всичко беше напълно идеално. За 

това GRACIAS от Испания, никога няма да го 

забравя...“

МДТ Даниеле Рондони 
„Бих искал да ви благодаря за страхотна-
та възможност да бъда лектор и активно да 
участвам в конгреса СДМ. Това събитие е на 
значително научно ниво на международната 
сцена и обедини лектори, които са много до-
бри специалисти, което допринесе за ценното 
високо ниво на научната програма. Аз лично 
съм част от събитието от доста години и мога 
да твърдя, че има невероятен напредък. Бих 
искал да потвърдя желанието си да участвам 
отново и да ви подкрепям, защото за мен е го-
ляма чест да бъда част от това фантастично 
предизвикателство.“ 

Д-р Стефан Куби 

„Това е петото ми участие на СДМ и съм впе-

чатлен от огромното развитие на събитието. 

Освен това, научната програма става все по- 

добра всяка година и ако всички лектори ид-

ват с ентусиазъм, то е най- вероятно заради 

атмосферата, отношението ви към гостите,  

учтивостта на целия екип. Най- накрая, но не 

на последно място, имахме двама Президента, 

които ни разнообразиха по прекрасен начин. 

Още веднъж MERCI BEAUCOUP!”

Проф. Франческо Мангани
„Всички трябва да благодарим на целия екип 
за тази толкова емоционална среща, която 
приятелсвтото и науката направиха уникал-
на!!!“

Проф. Андре Саадун

„Аз все още съм под „прекрасен шок“, сещай-

ки се за четирите дни изкарани в София по 

време на СДМ! Какъв прекрасен и изключи-

телен конгрес! Най- добрият Европейски, на 

който съм присъствал, а съм водил лекции на 

много места! Научната програма беше на най- 

актуалното ниво и толкова добре поднесена 

от всички лектори.... моите поздравлениия!“

Д-р Франсоа Вигуру
„Благодаря ви за невероятната седмица! 
За мен беше чест да допринеса за конгреса. 
Всичко беше много добре организизрано!“

Проф. Ваел Ат 
„Поздравявам целия екип за доброто събитие 
и ви пожелавам всичко най- добро!“

Д-р Антоан Поплю

„Благодаря ви много за възможността да участ-

вам в толкова добро събитие! Невероятен 

конгрес!

Д-р Ливиа Минх
„Беше чест и удоволствие да бъда част от това 
добро и изключително събитие! Поздрави От 
Полша!

Д-р Арно Зоенен

„Беше голяма чест да участвам в деветото из-

дание на СДМ- всичко беше перфектно- науч-

но и социално!“

Д-р Килиан Хансен
„Много ви благодаря за  гостоприемството на 
СДМ! Беше прекрасно изживяване!

Д-р Девора Шварц-Арад

„Моето първо и основно впечатление е от ог-

ромният брой зъболекари, участващи в СДМ. 

Зъболекари, които желаят да учат, да  подно-

вяват знанията си за нови методи на лечение, 

технологии и материали в нашата вечно разви-

ваща за професия. Богатият арсенал от лекции 

и курсове на високо ниво им дават възможност 

да се обучават. Това според мен е най- голя-

мото постижение на СДМ. За това поздравявам 

д-р Романо, Проф. Ласер и екипът на СДМ, 

които мотивираха всички нас да бъдем част от 

този уникален проект. Всичко най- добро!”

Д-р Галит Талмор
„Искам много да ви благодаря за топлото гос-
топриемство и приятелство. Беше страхотно 
събитие, много добре органзирано. Могат да 
се видят услията ви като екип.“

Проф. Анджело Троедан

„Тъй като за мен е девето участие с лекция и 

курс на СДМ, все още съм впечатлен колко 

е пораснало “бебето“ от създаването му през 

2007-а година, когато Димитър и Елица орга-

низираха първото събитие!“

Д-р Пол Герлоци
„Благодаря ви за милата покана, за мен беше 
чест да участвам в това страхотно събитие. 
Нивото на лекциите и организацията беше 
изключително  и мисля, че всички сме съглас-
ни, че това е едно от най- добрите събития в 
Европа! В допълнение, толпото посрещане и 
личното отношение, което всички получихме 
го направиха незабравимо!“

Д-р Франк Боне

„Беше страхотна среща!Благодаря ви за уси-

лията и за празничността, която вдъхновява. 

Специални благодарности на Димитър, Иван 

и Румяна!“

“За мен най-голям интерес 
представляваха темите CAD/CAM 

технологии , Възстановяване на липсващи 
зъби с импланти в естетичната зона 
-хирургични и протетични ключове за успех. 
Прекрасна организация! Благодаря ви! “

“Моето мнение  за конгреса е , че беше 
прекрасно да видя и да чуя как колегите 

от различни области представят 
начина си на работа.Лекторите се 
представиха на отлично ниво.”

“Всичко беше прекрасно, хотелът е отличен и 

лекторите бяха толкова добри,представяйки 

своите презентации. Изложението беше наистина 

интересно. Дори имах възможността  да се 

срещна с нови магазини за продажба на дентални 

консумативи. И накрая, но не на последно място, 

по-голямата част беше, че се срещнах с нови хора, 

научих техните истории и се вдъхнових. Благодаря 

ви, Sofia Dental Meeting, че ми дадохте тази 

възможност. Очаквам с нетърпение следващия 

конгрес.”

“Беше красиво преживяване и много образователно, 
просто продължавайте в същия дух. “

“Следя събитието от години, канила 

съм много орто колеги, тъй като 
несъмнено конгреса има какво да предложи 

и на какво да ни научи !”

“Беше удоволствие да участвам, като 

препоръка бих желал да чуя и повече 

теми,засягащи ежедневната практика.”

“Благодаря за отличната организация! 
Имам препоръка, да има възможност  
в мобилната апликация, да си отбелязваме 
презентациите и курсовете, на които ще 
участваме. “

“Всичко беше перфектно, пожелавам на 
организаторите всичко най-добро и се 
надявам, че това събитие никога няма 
да спре.“

“Едно голямо „браво“ за мобилното 
приложение и предварителната вечерна 
регистрация. Застъпването на 
лекциите беше леко неприятно, но това 
са рисковете на живото предаване. Успех! 
Ще се видим догодина.”

С наближаването на най-светлите  
християнски празници ние от екипа  

на Sofia Dental Meet-ing бихме искали  
да изкажем нашето “Благодаря”.  

Благодарим Ви за гласуваното доверие,  
за подкрепата и за вдъхновението ,  
благодарение на които се стремим  
всяка следваща година конресът  

да бъде по-успешен от предходната. 

Желаем Ви  
Вълшебна Коледа  

и Успешна  
Нова 2017 година!
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