


Stimaţi Colegi,
Ca în fiecare an, începutul lunii octombrie este marcat de tradiţionalul Congres Internaţional organizat de

UNAS, ajuns iată la cea de-a XVIII-a ediţie.
În acest an, în perioada 8-11 oct. 2014, UNAS susţine Congresul într-o locaţie nouă, Crystal Palace

Ballrooms, special amenajată pentru manifestări ştiinţifice de înalt nivel, cu săli de conferinţă excelent dotate şi
cu o parcare generoasă de cca. 400 de locuri cu acces gratuit.
Aşa cum ne-am obişnuit, în cadrul congresului îşi vor desfăşura manifestările, următoarele societăţi ştiinţifice

membre UNAS:

• Societatea de Parodontologie din România
• Societatea Română de Protetică Dentară şi Maxilo-Facială
•Asociaţia Română de Endodonţie
•Asociaţia Naţională de Stomatologie Pediatrică din România
De asemenea, în cadrul congresului vor avea loc două cursuri hands-on:
- ora 0930-1330 - Estetică. Refaceri în zona frontală cu ajutorul fibrelor de sticlă, susţinut de

dr. Bogdan Blaj
- ora 1430-1830 -Tehnici detaliate de realizare a obturaţiilor estetice cu răşini compozite, susţinut de

dr.Mihaela Chivu
Cursurile hands-on se vor desfăşura în sala PRAGA din cadrul complexului Crystal Palace Ballrooms în data

de 09 oct.2014.
Număr maxim de participanţi per curs - 14 persoane.

În cadrul acestei importante şi complexe manifestări ştiinţifice vor avea loc conferinţe, sesiuni de comunicări
ştiinţifice,sesiune de postere, conferinţă de presă, masa rotundă etc. La aceste multiple acţiuni vor participa
personalităţi de prestigiu ale lumii medicale stomatologice atât din ţară cât şi din strainătate.
În cadrul congresului, se vor aborda teme din toate domeniile medicinei dentare, dar şi din domenii ale

medicinei generale cu implicaţii în domeniul nostru, cum ar fi: medicină internă, oftalmologie, ORL, etc. care
vor contribui la intensificarea schimbului de opinii ştiinţifice, precum şi la creşterea pregătirii profesionale şi
implicit la strângerea legăturilor colegiale interumane.
Prima zi a Congresului, 8.10.2014, se va desfăşura dupa următorul program:

ora 0900 - Înregistrarea participanţilor – Sala ATENA
ora 1000 - Conferinţe - Sala LONDRA
ora 1930 - Deschiderea oficială a congresului, Sala BUCUREŞTI :

- cuvântul organizatorilor şi al invitaţilor
- decernarea Premiilor de Excelenţă UNAS
- tombola
- program artistic susţinut de formaţia Briliant
- cocktail

În celelalte zile, programul se va derula conform tabelului.

Vă aşteptăm să fiţi alături de noi la acest eveniment!
Manifestarea este creditată de către CMDR cu 50 ore EMC.

CONFERIN�E

10.Şef lucr.dr.ing. Iulian Antoniac -Bucureşti- Evoluţia nanotehnologiilor în medicina dentară
11.Conf.univ.dr.Horia Bălan -Bucureşti - Interdisciplinaritatea: o altă denumire  a medicinii holistice
12.Dr. Ionuţ Brânzan- Cluj Napoca - Bond. How to bond… Principiile adeziunii,sisteme adezive

curente:clasificare şi compoziţie,adeziunea la  ţesuturile dure dentare, protocolul de cimentare pentru toate
tipurile de ceramica ,cazuri clinice

13.Prof.univ.dr.Alexandru Bucur- Bucureşti - Utilizarea Plasmei bogate în fibrină (PRF) în medicina dentară
14.Prof.univ.dr.Ioan Dănilă - Iaşi- Promovarea sănătăţii orale în România – între realitate şi necesitate
15.Prof.univ.dr.Horia Traian Dumitriu -Bucureşti- Argumente privind o paradigmă actuală:bolile parodontale

şi apariţia unor grave leziuni la distanţă sau a unor afecţiuni sistemice
16.Prof.univ.dr.Anca Dumitriu - Bucureşti - Mijloace moderne de diagnostic şi tratament al afecţiunilor

parodontale în contextul patologiei sistemice
17.Acad.prof.dr.Pătru Firu -Bucureşti- Antropologie medicală dentară.O nouă disciplină de medicină dentară

infantilă
18.Prof.univ.dr.Norina Forna -Iaşi- Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse
19.Prof.univ.dr.Andrei Iliescu - Bucureşti - MTA-ul este un longeviv sau îşi trăieşte o nouă tinereţe ?
20.Prof.univ.dr.Ecaterina Ionescu -Bucureşti- Ortodonţia contemporană în contextul interdisciplinarităţii
21.Prof.dr.ing.Horia Iovu -Bucureşti- Nanocomponente pentru aplicaţii în medicina dentară
22.Prof.univ.dr.Rodica Luca - Bucureşti- Clasic şi modern în terapia pulpară la dinţii permanenţi imaturi în

abordare interdisciplinară
23.Şef lucr.dr.Cinel Maliţa -Bucureşti- Posibilităţi de refacere tisulare parodontale şi a crestelor edentate, prin

tehnici chirurgicale aditive şi reconstrucţii osoase autologe. Etalări cazuistice
24.Prof.univ.dr.Augustin Mihai- Bucureşti- Principii de bază în reabilitarea orală implanto-protetică
25.Prof.univ.dr.Silvia Mârţu -Iaşi - Chirurgia şi regenerarea parodontală între performanţă şi malpraxis
26.Prof.univ.dr.Alexandru Petre -Bucureşti - Preparaţii cu prag- când? cum?
27.Prof.univ.dr.Monica Pop -Bucureşti- Generalităţi în oftalmologie
28.Prof.univ.dr.Alexandra Roman-Cluj Napoca-Terapia celulară regeneratoare: status actual şi implicaţii în

chirurgia muco-gingivală
29.Prof.univ.dr.Codruţ Sarafoleanu -Bucureşti - Corpii străini sinusali iatrogeni
30.Dr.Dr.Ştefan-IoanStratul-Timişoara- Primul Consens European in Chirurgia Muco-Gingivală, Segovia

2013:semnificaţie şi conţinut
31.Prof.univ.dr.Teodor Trăistaru - Bucureşti - Interdisciplinaritatea în abordarea etiopatogenica actuală a

tulburărilor temporo mandibulare

Miercuri
8 Octombrie 2014

SALA ATENA

09:00 Secretariat congres
Înregistrarea participanţilor

12:00 -13:00 Conferinţa de presă

SALA LONDRA

10:00 -13:00 Conferinţe
14:00 -19:00 Conferinţe

Sala BUCUREŞTI - 19:30 
Deschiderea oficială a Congresului UNAS

- cuvântul organizatorilor şi al invitaţilor
- decernarea Premiilor de Excelenţă UNAS
- tombola
- program artistic susţinut de formaţia
Briliant
- cocktail

Joi
9 Octombrie 2014

SALA ATENA

09:00-20:00 
Secretariat congres

Masa Rotunda

SALA LONDRA

09:00-13:00 Conferinţe
14:00-20:00 Conferinţe

Sala PRAGA - Cursuri hands-on

09:30 -13:30 - Estetică. Refaceri în

zona frontală cu ajutorul fibrelor de sticlă

14:30 -18:30 - Tehnici detaliate de

realizare a obturaţiilor estetice cu răşini

compozite

Vineri
10 Octombrie 2014

SALA ATENA

09:00-20:00 Secretariat congres

SALA LONDRA

09:00-13:00 Conferinţe
14:00-20:00 Conferinţe

Sâmbãtã
11 Octombrie 2014

SALA ATENA

09:00-12:00 Secretariat congres

SALA LONDRA

09:00-12:00 Conferinţe

12.00 - 13.00 
Închidere congres

1.DMD,PhD.Uri Zilberman – Israel -Restaurând zâmbetul copiilor - Utilizarea benzii din fibre de sticlă pentru
restaurarea dinţilor temporari absenţi 
2.Prof.univ.dr.Jean Louis Sixou- Franţa –Anestezia intraosoasă asistată de calculator ( Quick Sleeper): noul
standard de aur pentru anestezia dentară?
3.Dr.Juliane Leonhardt Amar- Elveţia - O abordare sistematică a ghidului comportamental:noţiuni de bază
tehnici noi şi sedarea cu protoxid de azot 
4.Prof.univ.dr.Betül Kargul – Turcia - Intervenţia minimală (MI) - Plan de tratament 
5.Prof.univ.dr.Ion Lupan –Republica Moldova  -Strategii şi opotunităţi  de realizare a Programului Naţional  de
Sănătate Orală la copii  în Republica Moldova în anii 2014-2020
6.Conf.univ.Spinei Aurelia- Republica Moldova - Utilizarea polifenolilor în prevenirea cariei dentare la copii
7.Conf.univ.dr.Vasile Zagnat –Republica Moldova-Predicţia şi prevenţia fenotipică a cariei dentare la copii 
8.Conf.univ.dr.Valeriu Fala - Republica Moldova- Reabilitarea ocluzală a pacienţilor cu disfuncţii  musculo -
articulare prin aplicarea tehnologiilor digitale moderne
9.Dr.AdrianVassiliou - Grecia - Corelaţia între disciplinele medicale generale şi stomatologice în tratamentul cu
implanturi dentare
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