39th EDSA Meeting
Aмстердам 17 Април – 22 Април 2007
Във втората половина на април 2007 година се проведе 39-тата редовна среща на
ЕDSA (European Dental Students Association) в Амстердам, Холандия, за трети път с
българско участие.
Българската делегация беше представена от петима делегати, членове на БССНА
(Българска Студентска Стоматологична Научна Асоциация), която е член на EDSA от 5
години.
Срещата се проведе в сградата на ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam) – един от най-големите факултети по дентална медицина и изследвания в
областта на стоматологията в Европа.
В Амстердам присъстваха около 60 студенти делегати от Полша, Румъния,
Сърбия, Словения, Хърватска, Швеция, Гърция, Норвегия, Франция, Холандия,
Ирландия, Уелс, Испания и др. Срещата премина през четири сесии, като по време на
едната се изнесе презентация от българската делегация за постигнатите до момента
резултати при осъществяването на един от двата български научни проекти, които са
вече одобрени за проекти на EDSA и изследванията се правят и в други страни, членове
на EDSA. Единият проект е „ Allergic Reactions among Dental Students” с ръководител
проф. А. Киселова от ФДМ - София, а другият „Dental Students Experience with Personal
Protective Equipment: Knowledge, Attitudes and Practice” с ръководител д-р Л. Катрова от
катедрата по СМОДЗ към ФДМ – София. На един от българските делегати
Изпълнителният съвет на EDSA оказа честта да бъде редактор на научната част на сп.
”EDSA Magazine”, печатният орган на EDSA, който се разпространява сред около
40 000 студенти по дентална медицина от цяла Европа.
Един от дните на срещата, “Dutch Dental Day”, беше посветен на лекции на
именити холандски професори в ACTA. Лекционният ден започна с приветствие от
декана на ACTA, Prof. Dr. W. Beertsen, който запозна делегатите с катедрите и
хабилитираните лица в ACTA и с особеностите в образователната им програма. Едни от
събудилите най-голям интерес лекции бяха лекцията на Prof. Dr.van Nieuw Amerongen –
„Influence of systemic diseases and drugs on saliva and oral health” и „Should we treat that
periapical lesion” – Prof. Dr. P.R. Wesselink. В края на деня имаше обиколка на факултета
и коктейл с организаторите. По време на срещата се направиха уговорки за студентски
обмен с Полша (гр. Познан и гр. Лублин), Сърбия (гр.Белград и гр.Нови Сад), Румъния
(гр.Букурещ), Хърватска, Словения (гр.Любляна).
Всички делегати бяха впечатлени от високото ниво на преподаване и
материалната база в ACTA. Разбира се, домакините се бяха погрижили да предложат на
гостите си и богата културна програма – караоке конкурс “EuroVision Night”,
посещение на едни от най-известните места в Амстердам като площад “Дам”, обиколка
из прословутите улици с „червени фенери”, вечери и посещение на най-нашумелите
ресторанти и клубове. За българската делегация особено впечатляващо беше
посещението на Кралската галерия, където се намира най – голямата колекция от
експонати на холандски творци от 17 до 19 век, сред които оригинални платна на
Рембранд, Вермеер и др. Голям интерес за нас представляваше и Музеят на Ван Гог,
който притежава едни от най – големите шедьоври на художника – „Слънчогледите” и
няколко от известните му автопортрети.
Сърдечното посрещане от страна на домакините и несравнимата красота на
Амстердам оставиха незабравим спомен на всички гости на събитието.

Надяваме се, че 41та среща на делегатите и 7ят Международен Научен Конгрес на
EDSA, който се проведе през Април 2008 в България, ще предизвика същия интерес и
организационният комитет от БССНА ще оправдае оказаното ни доверие да бъдем
домакини на събитието.
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