Първи международен научен конгрес на Българска
студентска стоматологична научна асоциация (БССНА)
от Станислав Ненов,PR на БССНА
В края на месец септември се проведе първият международен научен конгрес на
Българската Студентска Стоматологична Научна Асоциация (БССНА). Събитието се
състоя в периода 19-22.09.2007 в хотел “Princess”, София. Темата на конгреса беше
“Съвременни аспекти в естетичното зъболечение”. В програмата бяха включени лекции на
известни чуждестранни преподаватели, практически курсове и студентска постерна сесия.
Конгресът беше регистриран в Българско Научно Стоматологично Дружество (БНСД) и
акредитиран от Български Зъболекарски Съюз (БЗС) и носеше на участниците в него
съответния брой точки по единната кредитна система на БЗС. Сред официалните гости на
събитието бяха проф. д-р Цв. Йолов, декан на Факултета по дентална медицина –
гр.София, проф. д-р Т.Пеев, заместник-ректор по учебната дейност на МУ-София , проф.
д-р А. Филчев, председател на УС на БНСД, д-р Н.Шарков , председател на УС на БЗС.
Генерален спонсор беше фирма “Colgate”. Сред фирмите, които ни подкрепиха
бяха: ”Вилем” ООД, Ultradental Ltd., Caris Ltd., DentaTechnica, ЕТ “Евгени Стефанов”, GC,
Chimtrade Komet, Студиодент ООД, UsitColours. Фирми участници бяха: DentaCom,
SwissDent, SpofaDental.
Официални медийни партнъори на събитието бяха в.Стоматолог и в. DentalTribune.
Програмата включваше два конгресни дни, както и pre- и post-congress workshops.
На 19 септември се състояха предконгресните курсове за изпиляване и поставяне на
фасети (проф. Жан-Франсоа Ласер, Бордо, Франция), по имплантология – протокол,
клинична демонстрация, поставяне на костни присадки (д-р Бруно Ела, Бордо, Франция)
и за зъботехници – изработка на фасети (Жан-Марк Шевалие, майстор–зъботехник). На 20
септември беше официалното откриване и първият конгресен ден. Програмата за деня
включваше лекция по имплантология на д-р Ерик Норман, който е болничен асистент към
катедра „Пародонтология” на Университета “Виктор Сегален” Бордо, Франция и е с
многобройни специализации във Франция и САЩ в областта на пародонтологията и
имплантологията.
Темата на втората лекция, безспорно, предизвика най-голям интерес сред
участниците в конгреса : «Порцелановите фасетки – максимална естетика при минимална
инвазивност». Водещ на лекцията беше проф. Жан-Франсоа Ласер, който е доктор на
медицинските науки, гостуващ професор в Университета в Хо Ши Мин, Виетнам,
гостуващ професор в Университета в Клуж - Напока, Румъния, заместник-декан на
Факултета по дентална медицина, Бордо, Франция, президент на Асоциация за Естетична
Дентална Медицина “СИМБИОЗА”.
Вечерта завърши с коктейл по откриването, състоял се в хотел “Princess”.
Програмата на втория конгресен ден беше наситена с не по-малко интересни за
аудиторията лекции. Темите им засягаха едни от най-скъпите и нови, трудни за
приложение, но за сметка на това високоефективни технологии в областта на
имплантологията, протезирането, лазер-терапията, 3D рентгеновите системи.
Лектори бяха д-р Бруно Ела (Бордо, Франция), доц. Доминик Клаве (Бордо, Франция),
д-р Д.Филчев и д-р Е.Русева (София, България), д-р Алесандро Бесото (Милано , Италия).

Състоя се и постерна сесия. Научният комитет в състав: доц. д-р С. ТопаловаПиринска – председател и членове: проф. Жан-Франсоа Ласер, проф. Д. Зия, д-р И.
Чакалов награди следните постери :
„Анализ на проекциите на зъбните криви в ортогнатна захапка „ – д-р Д. Филчев и
д-р Е. Русева ;
„Порцеланови фасетки – каква форма на препарация да изберем” – д-р И. Чакалов,
Е. Радославова, Н. Апостолов, П. Кумитски, доц. д-р И. Анастасов ;
„Предимства на назъбните снемаеми протези при субтотално обеззъбяване” –
д-р Г. Илиев.
Финалът на конгреса бе поставен в клуб “El Corazon”, където се състоя коктейл-парти по
закриването, изпълнено с много приятни емоции и изживявания.
Конгресът събра близо 450 участници (с посетилите практическите курсове), от
които 147 – студенти по дентална медицина от трите факултета в България. Таксата
участие на студентите бе поета от генералния спонсор фирма ”Colgate”. Всички
присъстващи бяха въодушевени и удовлевтворени от лекциите и уменията, усвоени по
време на практическите курсове. Не бяха спестени похвалите към организационния
комитет за професионализма, проявен при подготовката и по време на събитието. Първият
международен научен конгрес показа, че студентите притежават не по-лоши
организаторски качества и жажда за нови знания от своите завършили колеги. Добрите
впечатления и окуражителния отклик ни амбицира и се надяваме, че това е първото от
серия събития от този род, организирани от БССНА.
До нови срещи!!!

Снимки от събитието:

