9-та Международна Дентална Лазерна Академия
Първи студентски конгрес по лазерна дентална медицина
22.03.2018 (четвъртък)
09:00-10:00 Регистрация
10:00-15:00 Сертифицирани от ДЛО еднодневни курсове:
•

Тема: Повдигане на синусния под и имедиатно имплантиране с помощта на Er:YAG лазер.
Теоретико-практичен курс с демонстрация на пациент. Водещ: доц. Тосун Тосун (Турция)

•

Приложение на Er:YAG лазерите - нов подход в ежедневната дентална практика. Теоретикопрактичен курс и демонстрация на пациенти.

23.03.2018 (петък)
09:00 Официално откриване на Академията
• Приветствия от Декана на ФДМ
• Обръщение от Председателя на ДЛО доц. Г. Томов (лекция за лазерното студентско образование във
ФДМ - Пловдив)
• Обявяване на доц. Тосун Тосун (Турция) за почетен член на ДЛО и награждаване за приноса му за
развитие на лазерната дентална медицина в България.
Час
Тема на лекцията
Лектор
ПАНЕЛ: Оперативно зъболечение и ендодонтия и Детска
Модератор: Доц. Ани Белчева
дентална медицина и
10:00-11:00
Lite Touch – The Allround-Laser in Dentistry
д-р Карл Бадер (Швейцария)
11:00-11:45
Laser applications in pediatric dentistry
доц. Ширин Онур (Турция)
11:50-12:35
Use of technology to reduce dental fear and avoidance for children д-р Константинос Арапостатис
and adult patients
(Гърция)
12:40-13:25
Дентални лазери за диагностика и лечение в Оперативното
Доц. Весела Стефанова
зъболечение и ендодонтия
(България)
13:30-14:30
Обедна почивка (стартиране на студентска постерна сесия във
фоайе)
ПАНЕЛ: Пародонтология и орална хирургия
Модератор: Доц. Георги Томов
14:30-15:15
Laser in Periodontal Treatment: a new gold standard?
д-р Кинга Гжех-Лесняк (Полша)
Ефектът на Кавитация за минимално инвазивна орална
15:20-16:05
хирургия с Er:Yag лазери
д-р Евгений Миронов (България)
16:10-17:00
ФИРМЕНИ ЛЕКЦИИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
17:00-17:30
Обявяване на победителя в студентската постерна сесия и награждаване.
Официално закриване на Академията
Цени:
ранна регистрация (05.03)
късна регистрация (19.03)
регистрация на място
Членове на ДЛО
200
300
400
Не членове
300
400
500
Студенти
безплатно
безплатно
безплатно
Цена на предконгресен курс на доц. Тосун: 400 лв.
(ЗАПЛАТИЛИТЕ ЗА КУРСА НЕ ЗАПЛАЩАТ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ТАКСА УЧАСТИЕ)

Цена на предконгресен курс на доц. A. Белчева: 200
лв. Приложение на Er:YAG лазерите - нов подход в
ежедневната дентална практика. Теоретикопрактичен курс и демонстрация на пациенти.

