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Patient Wellness

В  
началото на зимата за неуморния екип на организато-

рите подготовката на тринадесетото издание на со-

фийската дентална среща (Sofia Dental Meeting/SDM) 

вече е започнала. Дати, научен председател, лекто-

ри, курсове, демонстрации, изложение, забавление? Как да бъ-

дем максимално ефективни в предлагането на знания и инфор-

мация? Как да бъдем достъпни и с високо качество във време, 

в което броим всяка минута извън кабинета, семейството, прия-

телите? И още куп въпроси, на които ежегодно се опитваме да 

намерим отговор и така да удовлетворим и най-претенциозните 

изисквания. Да бъдем различни всяка година и едновременно с 

това – разпознаваеми!

Датите са фиксирани. От 1-ви 

до 3-ти октомври 2020 ще Ви оч-

акваме на познатото място: Хо-

тел Рамада София. За колегите, 

които няма да имат възможност 

да отделят време, но желаят да 

бъдат част от научната програ-

ма, отново ще организираме Live 

Streaming от двете лекционни 

зали и залата за демонстрации на 

живо.

Научният председател е Д-р 

Валтер Девото. Той е част от SDM 

от далечната 2008 г. Приемайки нашите покани за лекции и кур-

сове, вдъхнови всеки един от присъстващите с желанието си да 

предаде знания и умения. Свидетел е на развитието на нашето 

събитие, наясно е с организационния процес, с очакванията на 

нашата взискателна публика. Mодерен и иновативен, разчитаме 

на него да ни изненада със селекцията на нови и интересни име-

на от световната дентална медицина. 

Ще осъществим в програмата на SDM за първи път и “Ladies 

podium”, за да разберем как се допълват женствеността и про-

фесионализма на една сцена.  

Отново ще посрещнем група лектори от Япония. Към изявите 

на младите колеги пародонто-

лози ще добавим и форум на 

младите ендодонтисти в Бъл-

гария. Един ден с Д-р Ото Цур 

едва ли ще бъде достатъчен 

за неговите последователи, 

но се радваме, че и той успя 

да намери време в натоваре-

ния си график да дойде отново 

в София. Д-р Тал Мор (САЩ), 

Д-р Рикардо Митрани (Мек-

сико), Д-р Ейтан Мижиритски 

(Израел) – това е само нача-

лото от списъка с нови имена в програмата на СДМ. Дългого-

дишни приятели на конгреса с нови идеи и презентации ще се 

присъединят към нас за успешен и изпълнен със знания, запоз-

нанства и приятелство конгрес. 

Практически курсове, демонстрации на живо и дентално из-

ложение ще съпътстват богатата научна програма. 

Имаме амбицията да подготвим събитие, с което да доприне-

сем за професионалното ни усъвършенстване. Безупречността 

ни като лекари е най-полезното, което можем да предложим на 

нашите пациенти. С грижата за техните усмивки и орално здра-

ве допринасяме за тяхното хармонично съществуване и така по 

своя си начин изпълваме фразата „ Patient Wellness” със смисъл.  

 Съпътстващата събитието социална програма, отново ще 

бъде на ниво. Ще Ви очакваме в удивително добро настроение 

за сладки приказки и много танци на 02.10.2020 за тринадесето-

то не фатално, а фантастично събиране на колеги и приятели по 

време на „SDM Gala Cocktail”.

 Дали само три дни ще ни бъдат достатъчни - предстои да раз-

берем.

                                     ------------------------------------------------------

Д-р Румяна Терзиева  - Президент на SDM 2020 г.

Н А Й - Д О Б Р О Т О  П Р Е Д С Т О И …

СОФИЯ ДЕНТАЛ 
МИЙТИНГ

За всички новини, с радост ще ви информираме! 
Следете ни във Facebook, Twitter, Instagram,  www.sdm.bg 
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Д-р Румяна Терзиева
Президент на SDM 2020 г.

Д-р Валтер Девото
Научен президент на SDM 

2020 г.

ОСНОВЕН КУРС ПО 

П�РОДОНТОЛОГИЯ

SDM 
Практически
курсове
Уважаеми колеги и приятели, 
Имаме удоволствието да споделим една 
изключително радостна за нас новина - 
от 2020 г. стартираме едно ново начина-
ние - Courses powered by SDM (Курсове 
под закрилата на СДМ). След 12 поредни 
години успех и нови постижения, 
безброй значими приятелства и вълну-
ващи запознанства, дойде момент ът да 
покажем и извън пределите на страната 
ни, високото професионално ниво и 
впечатляващи успехи на признатите 
български лектори. Искаме да дадем 
възможност на колегите ни от чужбина 
да се сдобият със знания и умения от 
най-добрите, не само в рамките на 
няколко дни по време на конгреса, а и 
през цялата година.

Започваме с

до
ц.

 д
-р

 Камен Коцилков

*курсът ще се 
проведе на 
английски език

ЕТИОЛОГИЧН� 
П�РОДОНТ�ЛН� ТЕР�ПИЯ 
МУКОГИНГИВ�ЛН� 
ХИРУРГИЯ
РЕЗЕКТИВН� 
П�РОДОНТ�ЛН� ТЕР�ПИЯ 
МУКОГИНГИВ�ЛЕН ПОДХОД
В П�РОДОНТAЛН�Т� РЕГЕНЕР�ЦИЯ

Първото ниво стартира на 26 юни 2020 г., 
а отделните модули ще покрият следните основни теми: 

Високо оценяваме оказаната до момента 
подкрепа от всеки един от Вас и вярваме, 
че заедно можем да допринесем за още 
по-успешния имидж на страната ни!

  
  

част от

лекторите
на  SDM  2020

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Не пропускайте
 уникалната възможност 

да се докоснете до магията 

на SDM - “Patient Wellness”

• Dr. Masayuki Ookawa
• Dr. Masao Yamasaki
• Dr. Nabih Nader
• Prof. Nitzan Bichacho
• Dr. Ossama Shaalan
• Dr. Otto Zhur
• Prof. Peter van der Schoor
• Prof. Patrizia Lucchi
• Dr. Piero Venezia
• Dr. Roberto Rossi
• Dr. Riccardo Mitrani
• Dr. Stephen Koubi
• Dr. Sara Laface
• Dr. Tal Morr
• Dr. Vincenzo Musella
• Prof. Zafer Cehreli

• Dr. Asuncion Mendoza & 
  Enrique Solano
• Dr. Anna Salat
• Dr. Enrico Cassai
• Prof. Eitan Mijiritsky
• Dr. Federico Tirone 
• Dr. Felipe Rossi 
• Dr. Giovanna Orsini
• Dr. Helena Chergava
• Dr. Konstantinos
  Kalogeropoulos
• Dr. Eugenio Longo
• Dr. Mario Imburgia
• Dr. Marco Ronda
• Prof. Marcel Le Gall
• Dr. Mirela Feraru

ОЧАКВАЙТЕ
д-р Родриго
Нейва (САЩ)

отново в България!

След изключителното  
представяне по време на 
София Дентал Мийтинг 
2019 г., с лекция и практи-
чески курс на тема “Прото-
коли за остеоденсификация, 
свързани с реконструиране-
то на алвеоларния гребен”,  
д-р Нейва ще бъде 
специален гост на 
пролетния кон-
грес на Българ-
ското Дружество 
по Пародонтология 
- „Булперио 2020“, 
който ще се про-
веде на 16 май в  
гр. София.
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и доц. Камен Коцилков 

представиха иновативен под-

ход в поставянето на дентал-

ни импланти с акцент към пре-

зервацията и управлението на 

костта, и с фокус върху оси-

гуряването на адекватен обем 

меки тъкани. Доц. Коцилкив 

направи демонстрация на про-

цедура за кореново покритие 

на множествени реце-

сии в цялата естетична 

зона на горна челюст. Д-р Венцеслав 

Станков демонстрира микрохирургич-

ния подход при имедиатно имплантира-

не в естетична зона. 

Нашият най-голям успех е състояла-

та се консенсусна среща на катедри-

те по Пародонтология, на която беше 

представена новата класификация в Па-

родонтологията. Тази среща, плод на  

много усилия,  демонстрира единение-

то, което нашето дружество успя да 

постигне за толкова кратко време.

Но събитието, с което най-мно-

го се гордеем, е първата среща 

на младите пародонтолози в Мла-

дежкия Перио форум. Основният 

стремеж на Българското Друже-

ство по Пародонтология е да пома-

га на развитието и да дава трибуна 

на младите колеги. В това първо по 

рода си събитие седем колеги – д-р Гергана 

С лед като бурните, най-вече по-

ложителни емоции от провеж-

дането на конгреса бавно утих-

наха, трезвата равносметка 

показа, че организирането на настоящото 

издание на SDM  беше едно от най-голе-

мите изпитания за по-

следните 12 години. 

Стартирахме със 

значително закъсне-

ние, със завършва-

не и представяне на 

научната програма, 

срещнахме редица 

логистични труднос-

ти при организира-

не участието на 

чуждестранните 

лектори и не на 

последно място 

цялото ни съсловие беше 

обхванато от криза, която 

измести фокуса към правилата и начина, по 

които ще практикуваме нашата професия.  

На този фон, единственият правилен за 

нас начин беше да положим още пове-

че усилия и да вложим цялата си креа-

тивност, за да организираме за пореден 

път този уникален за нашата страна про-

ект, посветен 

на споделяне и 

разпространява-

не на дентално 

знание, на ино-

вации, на успе-

шен клиничен 

опит и на добри 

лечебни практики. 

Осъзнахме, че това 

е нашия начин да на-

правим нещо добро 

и съзидателно за 

съсловието и за 

денталната професия в нашата страна, като да-

дем възможност на най-изявените чуждестран-

ни и български лектори да 

покажат и демонстрират зна-

ния и умения, с които всеки 

участник да обогати своята 

ежедневна практика и да съ-

измери лечебните си 

резултати с най-до-

брите световни при-

мери.

Научната програ-

ма на конгреса беше 

една от най-разноо-

бразните за всички 

издания досега. Ус-

пяхме да съберем на едно място едни от най-

известните лектори във всички области на 

денталната медицина  под надслова „Цялата 

дентална медицина в един конгрес“. Има-

ше невероятни научни панели в областта 

на протетика, ендонтия, ортодонтия, па-

родонтология, директни възстановявания, 

имплантология и много други. 

Българските лектори изнесоха своите 

лекции пред препълнени зали с право-

стоящи участници. Японският панел за по-

реден път ни показа дентална медицина 

на зашеметяващо ниво. За първи път се 

проведе World Dental Cup, съревнова-

ние, на което четири отбора от специа-

листи показаха най-добрите си постижения в 

областта на възстановителната, комплексна 

дентална медицина. За първи 

път Sofia Dental Meeting беше 

акредитиран с 36 кредита от 

продължаващото следдиплом-

но обучение на Български Зъ-

болекарски Съюз. За първи път 

имаше директно онлайн излъч-

ване на лекциите и клиничните 

демонстрации от големите лек-

ционни зали, което даваше въз-

можност за дигитален достъп до 

конгреса.

Толкова много неща се случиха 

за първи път, но най-важното е, че за поре-

ден път успяхме всички заедно, организато-

ри и участници, да осъществим и да съхра-

ним със собствени сили това невероятно 

българско дентално събитие.
Ето защо, ще си позволя от мое име и от 

името на новия президент на Асоциация 
SDM – д-р Румяна Терзиева, да Ви поканим 
на XIII-то издание на нашия конгрес Sofia 
Dental Meeting 2020 – „Patient Wellness“ / 01-
03.10.2020 г.

 Очакваме Ви!
Доц. Тодор Узунов

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО
ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ

На тазгодишния конгрес на 

СДМ се проведе второто 

за 2019 г. събитие на Българското Друже-

ство по Пародонтология. След първата ни 

пролетната  среща на Булперио, сега се 

бяхме постарали да предложим още по-

разнообразна програма, която да събере 

на едно място специалисти от всяка шко-

ла в Пародонтологията. Резултатът надмина 

очакванията ни, състоя се един уникален 

конгрес, на 

който ко-

легите мо-

жеха да се 

насладят на 

прецизнос-

тта и вни-

м а н и е т о 

към детай-

ла на япон-

ската школа с презентацията на д-р Ейджи 

Фуруиджи й д-р Йошихиро Кида, на кре-

ативността и иновативния подход в оценка-

та на меките тъкани при регенеративните 

процедури, разработен от екипа на проф. 

Дзукели и представен от д-р Мария Стефа-

нини, да разберат от лекцията на доц. Ка-

мен Коцилков важността на планирането и 

екзакността на изпълнението при процеду-

рите за гингивална аугментация при зъби и 

импланти, да сравнят 

разликите в разбирането 

и подхода към естетична-

та резективна хирургия, 

между италианската школа, 

представена от д-р Дани-

еле Дженсини и д-р Кенет 

Валдарес, представил ра-

ботата на колегите от Ек-

вадор.

Не бяха пропуснати и колегите, желаещи 

да получат по-детайлни практичес-

ки умения. Д-р Мартина Стефани-

ни проведе курс по мукогингивал-

на хирургия, представящ техниките 

на екипа на проф. Дзукели, д-р Ро-

дриго Нейва от САЩ запозна коле-

гите с иновативния подход за осте-

оденсификация, д-р Питър ван дер 

Скор демонстрира съвременните 

подходи в биохимичната диагноза за 

превенцията и лече-

нието на пародонтал-

ните и периимплант-

ни заболявания, а д-р 

Венцеслав Станков 

представи подхода 

за микрохирургично 

шиене.

 Състояха се и разно-

образни демонстрации. Доц. Димитър Филчев 

Мичева, д-р Дамян Бадев, д-р Ли-

дия Кавлакова, д-р Теодора Недялкова, д-р 

Ваня Липчева, д-р Младен Камбов и д-р Де-

нислав Емилов, колеги от различни градове, 

с различен професионален път, представи-

ха своята работа и показаха ясно, че макар и 

млада специалност в България, Пародонто-

логията е специалност с бъдеще. 

За всички, които бяха на конгреса, благо-

дарим Ви за участието и за любовта Ви към  

прекрасната ни специалност. Радваме се, че 

успяхме да ви предоставим толкова разно-

образна програма. Нашите усилия да сме 

полезни и да стимулираме развитието на 

Пародонтологията ще продължат. Очаквай-

те началото на юни 2020 г.  следващия кон-

грес на БДП, който, убедени сме, ще е още 

по-добър! 

------------------------------------------------------

До нови срещи!

Доц. Камен Коцилков
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За 
първи път тази го-
дина София Дентал 
Мийтинг проведе 

арена в реално време, където 
всички посетители и участни-
ци имаха възможност да гле-
дат на живо интервюта с утвър-
дени топ лектори от страната и 
чужбина. Всички онези от тях, 
които взеха участие на арената, 
имаха възможността да споделят 
освен професионалните си качест-
ва и интереси, и личните си истории 
и мотивация, с която са станали част 
от световната дентална медицина. Под 
светлината на прожектора лектори-
те споделиха и как се чувстват в наша-
та столица и какво би ги довело отново 
тук. Представяме Ви част от споделени-
те с нас интервюта.

Интервю с д-р Галип Гюрел
Д-р Гюрел е основател и настоящ президент 

на Турската Академия по Естетична Дентална 
Медицина. Член е на Американската Асоци-
ация по Ден-
тална Естетика 
(ASDA) и по-
четен член на 
Американския 
Борд по Есте-
тично Зъболе-
чение (ABAD), 
както и на 
Американска-
та Академия 
по Козметична 
Дентална Ме-
дицина (AACD). 
Активен член е 
на Европейската Академия по Естетична Ден-
тална Медицина (EAED). Също така е главен 
редактор на списанието на Quintessence в 
Турция. Изнася лекции върху дентална есте-
тика по цял свят и води лекции за следдиплом-
на квалификация в Нюйоркския Университет и 
Университета Yeditepe в Турция.
- Д-р Гюрел, Вие не сте за първи път тук. Ка-

жете ни как намирате конгреса тази година?
- Винаги съм удивен от количеството присъст-

ващи и още повече от енергията, която има 
тази среща. Страхотни хора участват и наис-
тина идват за науката, а не само за социалната 
страна на конгреса. 
- Бихте ли ни разказал, повече за технологията 

Rebel Simplicity? Как я създадохте?
- Основната идея е следната – няма значение 

каква протетична работа правите: импланти, 
корони, фасети - пациентите винаги търсят до-
брия естетичен резултат накрая. Дори да пра-
вите най-сложната имплантологична операция, 
ако финалният вид не е добър, пациентът няма 
да го хареса. Tова е първото нещо. Второто 
нещо е да направим плана на лечение напъл-
но наобратно, т.e. да планираме естетичните 
параметри първо, след това функция на съ-
зъбието, структура и биология. Нещо много 
важно преди всяко лечение е да се направи 
3D изглед на естетичния дизайн, който заедно 
с пациента може да видите, като през същото 
време променяте параметрите, ако е нужно – 
по-широки зъби, по-дълги, докато не получи-
те одобрението на пациента. Тогава може да 
продължите. Това, което затруднява най-много 
колегите, е от нищо да 
преценят най-добрия 
вид на усмивката в едно 
посещение. Дори и да 
го постигнат, никога не 
се инкорпорира лич-
ността на пациента в ди-
зайна на усмивката му. 
Има различни форми, 
линии, дължини на зъ-
бите, което ние нари-
чаме „визуален език“. И 
когато формата не съв-
пада с личността на чо-
век, дори и да изглеждат 
добре, той може да не 

ги чувства свои. Така ни дойде идеята да вклю-
чим и персоналността на пациентите, характе-

рите им в естетиката на усмивката. 
Затова първата стъпка беше „Визажис-

майл“, която свързва тези параметри 
и ти казва какво трябва да напра-

виш. Но не е толкова просто. Все 
пак клиницистът трябва да е мно-
го умел, за да може да пресъзда-
де дизайна в устата на пациента, 

трябва да работи с добър зъ-
ботехник, който да напра-

ви 3D изглед като wax 
up. 

Така още в първо-
то си посеще-

ние паци-
ентите 

виж-

д а т 
как би и з -
г л е ж д а - ла бъдещата им усмивка 
и това има невероятен ефект върху тях. Това 
е много важно, защото ако те не се одобрят, 
може да загубят доверие в способностите ви. 
Правейки го по този начин с Rebel и пресъз-
давайки го в устата на пациента, ситуацията се 
променя изцяло.
Тези са основните предимства на Rebel – ос-

вен комуникацията с пациента, но и удобството 
да използвате във всеки един етап създадения 
вече файл с вида на усмивката. Препарирате 
зъбите и довършвате фасетите с него. 
За мен това е върхът в дигиталната стомато-

логия днес. Не знам какво ново ще се появи в 
следващите години, но за момента това е авто-
матизираното композиране на дизайна на ус-
мивката в 3D.
- Работата Ви е страхотна!
- Не е само моя заслугата, ние сме екип заед-

но с доц. Филчев и д-р Илиев.
Имаме и практически курс за Rebel. Това, кое-

то ме радва най-вече, е колко много от лекто-
рите говорят за програмата, тъй като я използ-
ват в практиките си и разбират колко лесно и 
ефективно работи, което ни прави много щаст-
ливи и  горди. А вече имаме много нови идеи, 
които да продължат да надграждат и усъвър-
шенстват Rebel.
- Благодаря Ви за отделеното време!

------- Интервю: Д-р Натали Томева -------

Интервю с проф. Хенри Салама – 
научен президент на SDM 2019 
Проф. Салама има специализации в областта 

на пародонтологията, имплантологията и над-
имплантното протезиране. Той е директор на 
отдела по Имплантология в университета в 
Пенсилвания с дългогодишен опит в постига-
нето на отлична естетика чрез мултидисципли-
нарен подход
- Здравейте д-р Салама, за нас е удоволствие 

да сте тук! Бихте ли казал няколко думи за себе 
си?
- Здравейте! За мен е истинско удоволствие 

да имам възможността да се срещна с едни от 
най-добрите клиницисти и лектори в света. Ка-
чеството на тази среща продължава да впечат-
лява не само мен, но и много други и вече за-
почва да се превръща в задължително събитие 
за годината. 
- Какво бихте казал на младите зъболекари и 

студенти по дентална медицина?
Твърдо препоръчвам участието в такива кон-
греси, особено за младите клиницисти. През 

останалата част на година ги съветвам да 
не спират да се обучават активно, чрез 

различни онлайн сайтове и курсове.
  ------- Интервю: д-р Галена 

Матева
Интервю с д-р Марко Тадрос
Д-р Тадрос е протетик и дирек-

тор по дигитална дентална медицина в 
Голдщейн, Гарбър и в практиката 

на д-р Салама в Атланта, САЩ. 

- Как се чувствате 
на нашия кон-
грес?
-- Бях много 

щастлив, когато 
получих покана за участие 

от конгреса. Има толкова много посетители, 
толкова много 
лектори и най-
различни лек-
ции... Наисти-
на ми хареса! 
Надявам се да 
се върна отно-
во следващата 
година.

- Вие сте на-
ричан „дигита-
лен гений“. Как 
започна всичко?
- Всичко започна 2014 г., когато специали-

зирах протетика. Исках да върша работата 
си много по-продуктивно, а не да прекарвам 
твърде много време, моделирайки с восък на 
ръка. 
- Разкажете ни повече за Вашата програ-

ма „365DDMP – Digital Dentistry Mastership 
Program”.
- Програмата е разделена на модули и все-

ки модул е двудневен курс. На практическия 
курс показахме част от Модул 1 – Digital Smile 
Design and Photography, а следобеда показа-
хме дигитално сканиране и протоколите на ра-
бота, т.е. успяхме да минем през Модул 1 и 2 
само за ден. Хората бяха впечатлени и много 
заинтересовани.
- Мислите ли, че 3D принтирането ще измести 

ръчното моделиране?
- Съмнявам се. Принтерите ще направят лече-

нието по-бързо и продуктивно, тъй като мо-
жем да принтираме цели протези, частични 
протези, временни мостове още в същия ден. 
Например, седмица преди да дойда ми се оба-
ди пациент, чието куче сдъвкало протезата му, 
която бяхме направили преди година и поло-
вина. Аз просто натиснах „принтирай отново“ 
и успяхме да му осигурим нова протеза още в 
същия ден. Така че не мисля, че 3D принтира-
нето ще измести напълно човешката ръка, но 
ни помага да сме по-бързи и ефективни.
- Какво бихте казал на младите ни колеги и 

студенти по дентална медицина?
- Смятам, че може да научите много и да ви мо-

тивира да доведете познанията си в дигитал-
ната стоматология или хирургията, или друго, 

на следващото ниво. Наистина препоръчвам 
участието в Sofia Dental Meeting и определено 
ще се видим следващата година. 
- Очаквам с нетърпение да се видим отново. 

Благодаря!

  ------- Интервю: Д-р Галена Матева -------

Интервю с проф. Даниел Еделхоф
Проф. Еделхоф понастоящем е директор и 

председател на Факултета по протетика и ден-
тални материали в Университета в Мюнхен. 
Член е на консултативния съвет на DGPro, асо-

цииран член на Американската Академия по 
естетична ден-
тална медици-
на и Междуна-
родния Колеж 
на денталните 
лекари, както и 
научен прези-
дент на Осмия 
Световен Кон-
грес на Меж-
д у н а р о д н а т а 
Федерация по 
естетична ден-
тална медицина през 2013 г. в Мюнхен.
- Здравейте, проф. Еделхоф! Радвам се, че сте 

тук. Моля, кажете ни няколко думи за себе си.
-Здравейте! Аз съм проф. Даниел Еделхоф 

и съм директор на протетичната катедра в 
Munich University, но освен това съм и зъбо-
техник.
- Коя е най-голямата Ви страст в стоматология-

та?
- Най-голямата ми страст е колаборацията с 

пациентите. В работата ниe сме отбор – имаме 
клиницисти, занимаващи се с възстановявания-
та и  денталните техници, с които сме обикно-
вено добри приятели. Заедно създаваме идеи 
и ги презентираме.
- До колкото знаем имате 21 различни CAD-

CAM машини във Вашия университет. Това е 
доста впечатляващо и предполагам е доста 
вдъхновяващо за Вашите студенти? 
- Да, точно така. Използваме ги, за да пре-

подаваме, но и също за принтиране. Имаме и 
много добра магистърска програма, която на 
английски се казва “ The License to Mill” (“Ли-
ценз за фрезоване“).
- Вие сте печелил три пъти наградата за „Най-

добър преподавател“. Каква е тайната?
- Изключително съм благодарен за тези награ-

ди, защото всъщност това е избор на студенти-
те, без външна намеса. Това означава също, че 
трябва винаги да държиш мисълта си като пре-
подавател активна и жива, трябва да си пред 
тях и да не губиш контакт с тях. 
-Да, наистина, това е изключително важно! 

Ще ни разкажете ли какво представихте на 
практическия си курс?
-Да, разбира се. Представихме както сравни-

телно лесните, така и доста по-предизвикател-
ните случаи, при които повдигаме захапката и 
така създаваме нов дизайн на зъби, които да 
прилягат на пациента. Не мисля, че в момента 
на пазара има достатъчно виртуални програ-
ми за дизайн на усмивка, които да са насочени 
към пациента. Разбира се, нужна е и емпатия 
от страна на екипа, чрез която да се сближим 
с него и това е основното нещо, което показах-
ме – начина, по който достигаме до пациента и 
как възстановяваме оклузията според неговия 
характер и индивидуалност.
- Бихте ли казал няколко думи на нашите сту-

денти и млади дентални медици?
- Младите зъболекари мога да ги поздравя, 

защото нашата професия е много интересна, 
много впечатляваща! Никога не губете любо-
питството си, винаги се опитвайте да учите и 
откривате нови методи и нови технологии! И 
смятам, че студентите трябва да присъстват на 
такива събития като Sofia Dental Meeting, на-
пример, защото могат да видят толкова инте-
ресни лекции и преподаватели. Аз самият нау-
чих много днес и се надявам, че съм успял и да 
предам от себе си. 
  ------- Интервю: Д-р Галена Матева -------
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- Бихте ли пре-
поръчал SDM на 
Ваши колеги? 
- Категорично Да!

- Ще участва-те ли отново на СДМ? 
-Да, разбира се!”

Организацията на конгреса беше на ниво, както всяка година, но мисля, че ще е добре да има повече почивки между лекциите.
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Медийни партньори:

- Вълшебни и Незабравими -
Коледни и Новогодишни

празници!

Екипът на SDM ви желае

SDM през 
погледа на

„Всичко беше 
фантастично.
Поздравления!”
д-р Робърт Силва, 
Бразилия

“Впечатлен съм от 

цялото събитие, както 

научната част, така и 

социалните дейности. 

Вие сте страхотни 

и обичащи хора.” 
Д-р Алберто Мизели, 

Аржентина

“За мен беше удоволствие 

да бъда част от 
тази 

невероятна среща. Надявам 

се, че ще мога да се върн
а” 

д-р Освалдо Скопи
н Андраде, 

Бразилия

нашите лектори:
„Отново бе истинско удоволствие да участвам в научната сесия, да споделя с всички мои колеги опи-та си, идващи от толкова много страни, както и да бъда част от прекрасните социални събития.Отново приемете моите поздрав-ления за работата, която вие и целия организационен комитет сте извършили.“ Д-р Жан-Марк Дерсот, Франция

“За мен е голяма чест да бъда сред 
вас през последните дни. Искам да 
използвам възможността да благодаря 
на всички членове на научните и ор-
ганизационните комитети за всички 
усилия, положени за превръщането 
на това прекрасно научно събитие в 
истински успех.”
Д-р Сами Муукади, Ливан

“Исках да ви благодаря за прекрас-
ното ви гостоприемство в София. 
Благодаря ви, че работихте усилено 
и направихте прекрасен престоя ни 
в София. Вярвам, че аз и колегите 
си прекарахме страхотно.”
D-р Джонатан Ескувел, САЩ

„След като пр
исъст-

вах на десетк
и меж-

дународни сре
щи, се 

чувствам тол
кова добре 

и мога да ка
жа, че 

софийската д
ентална 

среща е една от н
ай-

добре организи
раните 

срещи, които съм
 виж-

дал, както ак
адемич-

но, така и со
циално.

Като лектор 
се по-

чувствах кат
о у дома 

си и това чув
ство, 

заедно с цяло
стното 

страхотно пр
еживява-

не, ще остане с м
ен 

цял живот “.

  Д-р Микаел 

Алтерман, И
зраел

SDM през 
погледа на
нашите участници:

- С какво Ви 
беше 

полезен конгр
есът 

тази година? 
- Бога-

та научна пр
ограма, 

световно изве
ст-

ни лектори, м
ного 

знания, прило
жими в 

практиката

Sofia Dental Meeting

2019

Практически курс
с д-р Галит Талмор

Практически курс
с д-р Иван Малагон

Практически курс
с д-р Инес Барбоса

Практически курс

с д-р Жозет Калимери


