44th EDSA Meeting
Хелзинки 24-27 Август 2009
В края на месец август 2009 година, се проведе 44-тата поред официална среща
на делегатите на EDSA (European Dental Students Association) в Хелзинки, Финландия,
която беше удостоена и с българско присъствие.
Делегацията бе съставена от двама делегати – студенти във Факултета по
Дентална Медицина - София, членове на БССНА (Българска Студентска
Стоматологична Научна Асоциация), която от своя страна е член на EDSA от 5 години.
Събитието се проведе във факултета по Дентална Медицина в Хелзинки –
Hammaslääketieteen Laitosrakennus Dentalia, който е част от най-големия
университет във Финландия – Helsingin Yliopisto.
Освен от България, на събитието присъстваха делегати от Швеция,
Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Словения, Сърбия, Гърция, Румъния и
други Европейски страни. Срещата на премина в 5 сесии, в 3 поредни дни.
През първата сесия на 44-тата среща на EDSA, на всички делегати бе изнесен научен
проект от Prof. Philip Preshaw, един от най-младите професори по Пародонтология, на
тема “Dentists as General Healthcare Providers – the way of the future?” В проекта бяха
засегнати въпроси относно връзката между заболяванията на човека и тяхното
проявяване в устната кухина, в частност между пародонтита, диабета и сърдечносъдовите заболявания.
В следващата част от срещата на делегатите бе изнесена лекция от Mr. Alex
Handley на тема “Dental practice in UK” в която бе представена гледната точка за
денталната медицина във Великобритания, образователната им програма, за тяхното
настояще и бъдеще.
По време на срещата се обсъди и въпроса за обмени на студенти между страните
членки на EDSA, като България заяви своята готовност да приеме студенти от другите
европейски страни, точната бройка на които се очаква да бъде обявена допълнително.
В последният ден от срещата на делегатите на EDSA бяха проведени и изборите за
следващият председател на асоциацията. Оспорваната борба бе между Румъния и
Словения, като след множество спорове, Румъния спечели, поради отказването на
словенския претендент за председателското място. Името на настоящия председател на
Европейската Асоциация на Студентите по дентална медицина е Irina Dragan, 6-ти курс
студент във Факултета по Дентална Медицина в Букурещ.
Добрата новина за нас дойде с избирането на Екатерина Радославова,
Председател на БССНА и бивш наш делегат в Общото събрание на ЕDSA за почетен
член на организацията.
Една от най-интригуващите части на срещата беше промоцията на Planmeca
Romexis – комплекти дентални юнити със собствен софтуер, комбинацията от която
прави работата на лекаря по дентална медицина значително по-удобна и достъпна.
Домакините на събитието се оказаха изключително гостоприемни, което впечатли
всички. Освен официалната вечеря, на която присъстваха професори от Факултета по
Дентална Медицина в Хелзинки, бяха организирали и разглеждане на
забележителностите. Сред най-атрактивните бяха скалната черква, операта,
лютеранската и православната катедрала, които по никакъв начин не отстъпваха на
множеството величествени монументи в центъра на Хелзинки.
Надяваме се, България, в лицето на БССНА, да оправдае очакванията и да
продължава да държи както високо научно, така и дипломатично ниво.
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