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За всички любители на съвършените лицеви пропорции и
перфектния завършек на всяка усмивка София Дентал Мийтинг 2019
отваря врати за разнообразния
свят на естетичната медицина.

ÔÎÐÓÌ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ
ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÏÎ ÏÀÐÎÄÎÍÒÎËÎÃÈß

БУЛПЕРИО
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София Дентал
Мийтинг 2019
К О Н Г Р Е С ЪТ К О Й Т О В И Д А В А В С И Ч К О

С

голямо задоволство искаме да ви представим готовата
програма на Софийската дентална среща 2019, с която
сме си поставили амбициозната задача да обхванем целия
спектър на денталната медицина. Ето защо нашето послание е
„Цялата дентална медицина събрана в един конгрес“. Постарали
сме се да поканим изключителни лектори във всяка област, така
че всеки участник да открие необходимите за неговата практика
нови знания и умения, да разшири собствения си кръгозор или
най-малкото да свери професионалния си часовник.
В тази посока ще изневерим на добре познатия ви от десет
години визуален формат на научната програма и сме приготвили
една цветна пътна карта, в която с различни цветове ще бъдат
маркирани лекциите, демонстрациите и практическите курсове
филтрирани по дентални специалности, така че много бързо и
лесно да се ориентирате, коя част от конгреса е най-важна
за вас, как да разпределите максимално ефективно времето
си, къде да изпратите колеги от вашия екип, така че да имате
максимална полза от събитието. Надявам се, че обратната
връзка от ваша страна ще ни даде възможност за бъдещо
усъвършенстване и надграждане.
Конгресът ще стартира с невероятния японски екип, воден от
Dr. Masao Yamasaki, които впечатляват със своята иновативност и
невероятна прецизност в областта на директните и индиректни
възстановявания, микро пародонтална хирургия и микроскопски
подпомогната ендодонтия.
За изненада на българските участници в първия конгресен
ден ви предлагаме да присъствате на ендодонтски панел
на български език с изтъкнати български лектори, които
хронологично ще ни запознаят с всички стъпки от А до Я на едно
ендодонтско лечение.
За първи път много важен и значим акцент в програмата ще
бъде събитието SDM talk, на което наши колеги ще разкажат от
първо лице за трудностите, предизвикателствата и пътя, които
един влюбен в денталната професия човек изминава, за да
постигне и реализира мечтите си.
Д-р Хенри Салама – научен президент на SDM 2019 положи
големи усилия, за да събере съзвездие от лектори, които да
осъществят неговия замисъл от серия панели, които ще обхванат
целия калейдоскоп от терапевтични възможности, съпътстващи
едно комплексно дентално лечение. Хронологично в първият
панел ще се отговори на въпросите „кога?“ и „как?“ могат да
бъдат съхранени собствените зъби на пациента с помощта

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Иновативният формат, който подобно на Ted Talks, ще разкрие
пред вас теми, които не са свързани със зъби и импланти, а с

на
консервативни,
ендодонтски
и
пародонтални
техники.
Ако това не е възможно,
във втората и трета част ще
се представят подходите
за
съхранение
и
възстановяване на костния
обем, осигуряване на
подходящ
гингивален
биотип и рехабилитация
с дентални импланти.
Четвъртият панел ще бъде
Д-р Хенри Салама,
посветен на протетичното
Научен Президент
възстановяване
и
ще
на СДМ 2019
покаже
съвременните
техники и материали за
постигане на висок естетичен и функционален резултат. Може
би с най-голям интерес ще очакваме финалната част - Dental
World cup, в която няколко отбора от лектори, модерирани от
самия д-р Салама, ще дискутират конкретен клиничен случай,
ще разискват, ще спорят,
ще убеждават в правотата
на собствените решения,
за да извлечем максимална
полза от техния опит и
знания.
На финала бих искал с
удоволствие да ви поканя
да бъдете част от този
забележителен
проект
и заедно да презаредим
конгреса с още повече
енергия.
Очакваме Ви на 04 - 06
Октомври 2019 г. , хотел
Рамада, гр. София.

Доц. д-р Тодор Узунов, дм
Президент на СДМ 2019

С уважение и признателност към всички съпричастни,
към идеята SDM: Доц. д-р Тодор Узунов, дм
/ Президент на СДМ 2019 /

хората, които работят неуморно за да върнат усмивките по
лицата на своите пациенти. Познахте ли се...това са истории на
хора като вас, които ще споделят с всички нас историите,
които са ги докоснали и са ги направили това, което са в
момента, като хора и професионалисти. Кои са те … ще
запазим засега в тайна, но историите, които ще споделят с нас
със сигурност ще ви се сторят познати, защото животът на
лекаря по дентална медицина е изпълнен с
предизвикателства, които са се случвали на мнозина от нас.
Как различни съдби, с различни мечти и житейски път
избират общата съдба на зъболекар! Д-р Младен Камбов
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С подчертана гордост Ви представяме един наистина звезден протетичен отбор
Проф. Нитцан Бичачо и Д-р Мирела Ферару ще изнесат
една отборна лекция, в която ще разгледат стъпка по стъпка
планирането и реализацията на едно протетично лечение
през призмата на аналоговия и дигитален протоколи. Д-р
Ферару и д-р Виченцо Мусела ще направят демонстрация
на живо как се стартира едно комплексно лечение с
етапа на превизуализация от фотографско заснемане
на пациента, дигитален анализ, изработване на wax-up,
прехвърляне на mock-up, обсъждане и мотивация на
Проф.
Д-р Мирела
Нитцан Бичачо
Ферару
пациента.
Д-р Галип Гюрел, безспорно един от най-харизматичните лектори, които
сме имали шанса да слушаме, ще ни покаже цялата рамка на една модерна
дентална практика, въоръжена със средствата на аналоговата и дигитална
стоматология и готова да се справи с най-предизвикателните естетични
случаи. Както винаги д-р Гюрел ще ни покаже чрез своя личен клиничен опит,
какво ни очаква на следващия ъгъл на съвременното протетично лечение.
Отново ще имаме шанса да се срещнем с проф. Даниел
Еделхоф, който по неповторим начин ни показва как
Д-р Галип
симбиозата между клиничен опит и научно аргументация
Гюрел
води до предвидим успех в денталната практика. Лекцията
ще е посветена на т. н. БЕЗМЕТАЛНА ера в протетичната дентална медицина,
в която използването, както на литиев дисиликат, така и на различни видове
циркониев диоксид, позволяват да бъдат обхванати почти всички показания
за фиксирани протези, включително при пациенти с парафункции. Ще бъдат
показани дългосрочни резултати от клинични изпитвания на базата на повече
Проф.
от 10 години проследяване.На практическия семинар, всеки участник ще се
Даниел Еделхоф запознае с Мюнхенската концепция за използване на монолитни CAD/CAM полимерни материали за временно възстановяване на височината на между-челюстна релация с цел
клинично изследване и установяване на правилни естетика и функции. Пълният протокол ще се разгледа
стъпка по стъпка от минимално инвазивната препарация, през изработването на test-drive полимерни
оклузални възстановявания до прехвърлянето в окончателни възстановявания от литиев дисиликат
или циркониев диоксид, работейки на сегменти с минимален риск при комплексни рехабилитации.
Не пропускайте лекцията и практическия семинар на Д-р Пол Герлоци. Един
изключително опитен протезист ще ни представи една подчертано протетична тема,
в която ще се обсъдят видовете материали за индиректните възстановявания, които
са се увеличили почти експоненциално през последните 25 години. Нарастващите
изисквания на пациента към безметални, високо естетични възстановявания
ни изправят пред редица нови, но непроверени материали, които водят какво
точно да използваме в специфични ситуации. Освен това ерата на дигиталната
дентална медицина откри нови възможности и нови материали, които са не само
естетични, но позволяват да се развие философията на минимално инвазивна
стоматология. Колегите, които решат да посетят семинара, ще научат коя техника
Д-р Пол Герлоци
за препарация е най-подходяща за всеки материал, какви борери да използваме,
как да циментираме временните възстановявания, преглед на циментите и протоколите за циментиране на
най-използваните възстановителни материали. Процедури стъпка по стъпка за всеки цимент и материал.

Златен шанс за всички, които не са посетили
практическите курсове на проф. Марсел Льо Гал
ще бъде неговия практически семинар, посветен
на оклузалния баланс, с който започва и завършва
всяко протетично лечение. Всеки участник ще усвои
умения за анализ кинетиката на дъвкателния цикъл, за
корекция на дисфункцията с помощта на оклузални
възстановявания, за избягване на ятрогенни оклузални
нарушения.

Проф.
Марсел Льо Гал

Доц. д-р Тодор Узунов, дм

ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
Д-р Ахмед Тарек Фарук
“Композитни дилеми: Решения за ежедневна практика”
Денталната естетика и минимална инвазивност стават
все по-важни през последното десетилетие, когато се
обмисля диагноза и планиране на лечението. В днешно
време, композитните смоли заемат първостепенна позиция
сред възстановителните материали, защото те предлагат
Д-р Ахмед
отлична естетика,потенциал и приемливо дълголетие
с много по-ниска цена от еквивалентната за керамични Тарек Фарук
възстановявания при лечение на предни и задни зъби. Целта на тази сесия
е да се направи презентация на артистични решения за използване на
различни модерни композитни системи, както във фронталната, така и в
дисталната област.
Д-р Инес Барбоса
Дълготрайна адхезия? Кои са необходимите стъпки?
Днес ние осъзнаваме нуждата от подходяща изолация
за по-безопасна работа с успешен финален резултат.
Участниците на СДМ ще могат да се научат как да
избират правилния материал за изолиране, но също
така и различните техники и подходи при различните
Д-р Инес
видове ситуации.Ще могат да изпробват различни видове
Барбоса
изолация на във фронталната и дисталната област, от
поставянето на фасети, възстановяванията от клас V до композитни покрития
и корони. Не пропускайте този ден от съвети и трикове, които ше помогнат
за интегрирането на изолацията в язовира на ежедневния работен поток по
лесен и предвидим начин.
Доц. д-р Тодор Узунов, дм

The next generation has arrived

Д-р Джонатан
Ескивел

Със сигурност нещо, което ще отнесем вкъщи
ще са знанията от лекцията на Д-р Марио Семенца, който ни изправи пред
най-дискутабилните въпроси: Какъв протетичен протокол да изберем –
аналогов или дигитален? Каква препарация да приложим - вертикална или
хоризонтална ? Какви са индикациите за тях? Какви материали за окончателните
възстановявания да изберем? Отговорите на всички тези въпроси със сигурност
Д-р Марио Семенца изискват точен компас и правилна навигация, които ще получим на лекцията.

панел „Алайнери“ - СДМ 2019
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Бизнес център - Capital Fort

ПРОГРАМА:

08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:15 Откриване
09:15 – 11:00 ПАНЕЛ:
Пародонтална пластична хируругия
• Пародонтални рецесии – профилактика
и лечение – обобщение на клиничен опит
Д-р Станислава Шулева
• Пародонтална пластична хирургия –
в търсене на границите
Доц. д-р Камен Коцилков, дм
ДИСКУСИЯ
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 13:00 Почетна лекция:
Перио – превенция – съвременни възможности за ранна диагностика на пародонталните заболявания
Д-р Питър ван дер Скоор

Такса записване:
до 30 април - 90 лв.
от 01 май до 15 май - 110 лв.
на място 16 май - 130 лв.

Такса за студенти и стажанти:
до 15 май - 50 лв.
на място 16 май - 75 лв.

13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 17:00 ПАНЕЛ:
Планиране, диагностика и комбинирано
лечение на пародонтални заболявания
• Концепции на съвременната пародонтология в практиката
Д-р Пресиян Кръстев
• Протетично – пародонтален подход
Доц. д-р Димитър Филчев, дм.,
Д-р Елица Русева
• Комбинирани заболявания на ендодонта и
пародонта
Доц. д-р Георги Томов, дм.
ДИСКУСИЯ
16:30 – 17:00 Кафе пауза
17:00 – 18:00 Среща на Българско Дружество
по Пародонтология

Модератор:
Проф. Христина Попова
За записване:
Асоциация Sofia Dental Meeting
София, ул.” Стоян Заимов”12;
тел.: 0884/27 84 83; +359 886 561 958
e-mail: sofiadentalmeeting@gmail.com
www.sdm.bg

Наближава пролетта, а с нея и първия конгрес
на Българското Дружество по Пародонтология –
Булперио.
Очакваме Ви на 16.05.2019 г. в една от най-модерните
и иновативни сгради в София – Capital Fort, където
едни от най-изявените клиницисти и преподаватели ще
представят програма фокусирана върху най-съвременните
и иновативни тенденции в Пародонтологията.
Доц. Георги Томов ще представи опит в диагностиката
и лечението на комбинираните заболявания на ендодонта
и пародонта.
Доц. Димитър Филчев и д-р Елица Русева ще
демонстрират същината на екипния протетичнопародонтален лечебен подход.
Доц. Камен Коцилков ще хвърли нов поглед върху
пластичната пародонтлана хирургия, като ще бъдат
коментирани алтернативни подходи разширяващи
индикациите на класическите хирургични техники.
Д-р Пресиян Кръстев ще обобщи концепциите на
съвременната пародонтология в клиничната практика.
Д-р Станислава Шулева, ще сподели своя клиничен
опит в профилактиката и лечението на гингивалните
рецесии.
Специален гост на форума ще е д-р Питър ван дер
Скоор, който ще ни запознае с бъдещето на ранната
диагностика на пародонталните заболявания. Модератор
на форума ще е проф. Христина Попова.
Заповядайте на първото значимо пародонтологично
събитие за 2019 на Българското Дружество по
Пародонтология. Елате и се запознайте с нас, с нашата
философия и цели. Всеки, който се вълнува от нашата
прекрасна специалност и би желал да допринесе за
развитието и в България, ще може да подаде молба да се
присъедини към нас по време на форума.

Очакваме Ви!

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Planmeca Viso™

Изключително интересна лекция ще представи д-р Джонатан Ескивел на тема
„Морфо- терапевтични принципи за предсказуеми резултати в протетичната
терапия: връзката между добрите лечебни резултати и избора на материал“,
в която основен акцент ще бъде поставен върху определящата роля на
материалите при планиране на протетичното лечение. Ще бъдат изложени
всички важни принципи за подбор, управление и приложение на материалите
за протетични конструкции, независимо дали използваме
като опори естествени зъби, имплантати или комбинация.

Съвременната ортодонтия среща технологията в тазгодишния панел „Алайнери“. Есенцията
на всяко лечение с алайанерите, а именно – биомеханичните принципи, ще ни разкрие д-р Иван
Малагон. Лекцията на д-р Малагон ще е последвана от курс, с ограничен брои места.
Съвременната апаратура се вплита в лечението с алайнери при лекцията на водещия
лектор и бивш научен ръководител на София Дентал Мийтинг – д-р Рафи Романи. Той ще
обясни как можем да ускорим ортодонтското лечение чрез използването на нискочестотни
вибрации.
Панелът ще бъден завършен с обобщаваща изчерпателна лекция на Д-р Джулия Фуке, която
ще ни представи основните правила при ортодонтското лечение с алайнери.

БУЛПЕРИО
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Здравейте, скъпи колеги!

За всички любители на съвършените лицеви
пропорции и перфектния завършек на всяка
усмивка София Дентал Мийтинг 2019 отваря
врати за разнообразния свят на естетичната
медицина. У нас все по-често навлиза
понятието anti-age медицина, която е наука
не само за физическото съсояние на човек,
но също за методите за забавяне на общите
процеси на стареене върху целия организъм.
Основната цел на този нов клон от медицината
е да поддържа естествения и здрав вид на
индивида.
В
съвременния
свят
заедно
с
прогресиращото развитие на медицината в
областта на естетичната хирургия, средствата,
използвани за постигане на естетично
коригиране и оформяне, стават безкрайно
опростени, атравматични и скъсяващи

сроковете на възстановителния период.
Между 3-ти и 6-ти окомври тази година на
сцената на СДМ 2019 ще имаме удоволствието
да се докоснем до двама от най-утвърдените
инжектори и международни лектори по антиейдж медицина в Европа.
Д-р
Светлана
Ларкина,
която
е
сертифициран тренер и собственик на център
по интензивна козметология и антиейджинг в
Одеса ще бъде един от гост-лекторите тази
година.Тя ще припомни анатомията на лицето
и опасните зони за инжектиране,ще запознае
присъстващите с протокола за работа при
усложнения,както и комбинирани техники за
прилагане на ботокс и хиалуронови филъри
за моделиране на лицето. Д-р Ларкина ще
демонстрира по-специфични и трудни зони,в
които би могло да се приложи ботулинов

токсин за релаксация на мускулите и да се третират проблеми като гингивална усмивка,
бруксизъм, корекции на нос и др.
Освен терапевтичните аспекти при лечение с ботулинов токсин всички участници на СДМ 2019
ще имат възможността да се докоснат и до работата и на немския пластичен хирург д-р Волфганг
Редка - рядко талантлив и опитен инжектор, водещ лектор в Швейцария – световноизвестен
производител на биосъвместими, безопасни и висококачествени филъри. Д-р Редка ще представи
на аудиторията пълния протокол на работа с втората генерация динамични филъри и комплексния
лечебен план за цялостно хармонизиране на лицето в златните лицеви пропорции.
Не пропускайте да се потопите в разнообразния свят на естетичната медицина и правилния
подход към естествена и натурална визия.

Exceptional images every time with:

• Free FOV adjustments
• Unique live video patient positioning
• Planmeca Ultra Low Dose™ imaging
• Intelligent patient movement
correction
Find more info and your local dealer!
www.planmeca.com

Planmeca Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Д-р Светлана Ларкина

Д-р Волфганг Редка

СДМ 2019
ПРЕДСТОИ!

Д-р Натали Томева
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Доказателство за мястото, което София
Дентал Мийтинг заема на международната
конгресна карта е поканата за пореден път
СДМ да вземе участие в най- мащабната
дентална конференция за 2019-та година AEEDC Дубай. Участието на делегатите на
Асоциация София Дентал Мийтинг заинтригува
публиката, което показа за пореден път,
че българското творчество в областта на
денталната медицина предизвиква интерес
и обръща погледите на много чуждестранни
колеги от Европа и света към нашата страна.
В прекрасната атмосфера на един от наймащабните конгреси в света на денталната
медицина ,българското присъствие не остана
незабелязано.
Доц. Камен Коцилков представи на
аудиторията любопитни начини и подходи
за лечение на множествени гингивални
рецесии,както и правилният подход при
вземане на решения. Той демонстрира
сложният процес в определянето на
точен лечебен протокол и множествените
фактори, които определят избора на техника,
хирургичният метод и пътят към естетичен
финален резултат. Лекцията му бе изпълнена
с множество клинични случаи, които показаха

Лекция с доц. Камен Коцилков
на присъстващите реални клинични ситуации
,при които с помощта на новите тенденции
значително се подобрява клиничната работа и
финалния резултат.
Доц. Димитър Филчев представи по

Лекция с доц. Димитър Филчев
достъпен и заинтригуващ начин възможностите
и ограниченията, които стоят пред един
дентален лекар в раздел имплантология и
протетична дентална медицина. Лекцията му

на тема „Протетично насочена имплантология
- Може ли да се предскаже?” демонстрира
на присъстващите различните индивидуални
подходи към всеки пациент и детайлите, които
ни подсказват как да структурираме в правилна
насока всяка стъпка при възстановяването на
съзибието или новатата ера в планирането
на лечебния протокол. Неговият поглед към
този често срещан в ежедневието клиничен
проблем и лесният, и достъпен начин за
решаване на тези ситуации, предизвикаха
огромен
интерес.
Пълната
аудитория

Dental
Show
Cologne
12-16 March 2019

Н

Лекция с проф. Методи Абаджиев
задаваше своите въпроси към лектора, който
остана в тяхното съзнание с продуктивният си
начин на работа.
Проф. Методи Абаджиев представи на
международната публика един интересен
поглед и подход за лечение към
нарастващия
брой
пациенти
на
бифосфонатна терапия. Лекцията му на
тема: „Концепции и биологично лечение с
импланти при пациенти на бифосфонатна
терапия.” разкри предизвикателствата
и рисковете , които са налице пред
лекарите по дентална медицина за ранно и
късно имплантиране при тази група пациенти.
Добрата колаборация между денталните
асоциации и редовните научни изяви на
София Дентал Мийтинг зад граница, покачва
стремглаво интереса на посетителите към
СДМ, който тази година несъмнено ще се
гмурне в дебрите на съвременната дентална
медицина от 3-ти до 6-ти октомври, в хотел
Рамада - София. В четири празнични дни,
участниците ще се насладят на богатата и
разнооброзна научна програма, която ще ни
представи форума, благодарение на научният
президент Д-р Хенри Салама. Затаете дъх и
очаквайте неочакваното!

а 16 март 2019 г. след 5 дни,
наситени със срещи, нови открития и
постижения в денталната индустрия, затвори
врати едно от най-значимите международни
изложения в световен мащаб – International
Dental Show 2019 – Cologne.
И тази година водещото световно
изложение отбеляза ръст както
при изложителите, така и при
посетителите на събитието:
2327 фирми от 64 страни имаха
възможност да представят себе
си пред повече от 160 000
посетители от цял свят.
Официалните
данни
потвърждават
изключителен
интерес
към
IDS
на
международно ниво: 73% от
изложителите идват от чужбина,
както и 62% от посетителите от Аржентина, Бразилия и Чили до Япония,
Корея, Египет и Южна Африка, Австралия
и Нова Зеландия, цяла Европа до САЩ и
Канада. IDS 2019 отбеляза значителен ръст
в броя на посетителите от Азия (+23.1%),
Източна Европа (+19.6%), Африка (+17%),
Централна и Южна Америка (+14.6%) и
Северна Америка (+5.3%).
За никого не беше изненада, че фокусът
на IDS 2019 беше върху иновации и
нови технологии, продукти и системи за
усъвършенстване на работни потоци и
добавъчно производство, дигитализация,
иновативни интраорални скенери, както и
гъвкави работни процеси за управление на
лаборатории.

IDS 2019 в цифри: на брутна изложбена
площ от 170 000 м2 (2017 г .: 163 000 м2),
участваха 2327 фирми от 64 страни (2017:
2305 фирми от 60 страни). Сред тях са 610
изложители и 18 допълнително представени
фирми от Германия (2017: 624 изложители
и 20 допълнително представени фирми),

както и 1650 изложители и 49 допълнително
представени фирми от чужбина (2017: 1617
изложители и 44 допълнително представени
фирми).
Дялът
на
чуждестранните
изложители е 73% (2017: 72%). Данните
от последния ден на панаира сочат над 160
000 посетители от 166 държави (2017: 155
000 търговски посетители от 156 страни),
от които около 62% (2017: 60%) бяха от
чужбина.
Следващото 39-то издание на IDS ще
се проведе от 9 до 13 март 2021 г., а
официалното отброяването на дните до IDS
2021 вече започна.

Д-р Натали Томева

Медийни партньори:

Издава: Асоциация Sofia Dental Meeting
София 1421, ул. Стоян Заимов 12
sofiadentalmeeting@dir.bg
www.sdm.bg
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