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XXIII КОНГРЕС  
НА БАЛКАНСКОТО 
СТОМАТОЛОГИЧНО 
ДРУЖЕСТВО

ФОРУМ

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-ИЯ 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 2018

Официално откриване на Конгреса с програма за 
Бургаската общественост – 07.06.2018г., 19:00 ч., Мор-
ска градина, открита сцена „Охлюва“, гр. Бургас; 
20:00 ч. – коктейл - Културен център „Морско кази-
но” – Морска градина, гр. Бургас.

Срок за регистрация за участие в 18-ия Научен конгрес на 
БЗС - до 31-ви май 2018 г.

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Так-
сата включва участие в гала коктейл на 07.06.2018 г. (пропус-
кателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за гала 
вечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2018 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата 

правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за 

приемане на заявки - 22.05.2018 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата пра-

воучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват 
платилите куверта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за гала вечеря се събират от РК 
на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРА-
ЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени 
в конгресната програма и изложбата в последния момент!

НФДМ - ХАСКОВО - 2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се 

проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 06.10.2018 г. в гр. Хисаря ще се проведе традиционният 
семинар на РК на БЗС – Пловдив. 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕРЕЯ ДЕНТ

Есенната сесия на Регионален форум по дентална медицина 
Верея дент ще се проведе на 6.10.2018 г., събота. Денят съвпада 
с празника на град Стара Загора.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

БАНСКО - 2018
РК на БЗС-Благоевград взе решение следващият форум по 

дентална медицина в гр. Банско да се проведе в средата на ок-
томври 2018 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА“МАДАРСКИ КОННИК“
С решение на УС на РК на БЗС-Шумен, следващият НФДМ 

„Мадарски конник“ ще се проведе от 8 до 10 февруари 2019 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ 

ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 11 и 

12 май. Запазете си датата.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

СЛИВЕН - 2020
Националният форум по дентална медицина, организиран 

от РК на БЗС –Сливен ще се състои през година. През 2020 г. ще 
се проведе на 27 и 28 март.

СТР. 5

ОТПЕЧАТЪЧНИ 
ТЕХНИКИ ПРИ 
ПРОТЕЗИРАНЕ 
ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 2

ОБЩ 
РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪСЛОВНИ

СТР. 7

7 - 9 юни 2018 г., Бургас, България
June 7 - 9, 2018, Burgas, Bulgaria

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA
18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Проф. Л. Дж. Джин
Prof. L. J. Jin

Д-р Жан-Луис Джованоли
Dr. Jean-Louis Giovannoli

Доц. Радосвета Андреева
Doc. Dr. Radosveta Andreeva

 Доц. Марио Милков
Doc. Dr. Mario Milkov

Д-р Набих Надер
Dr. Nabih Nader

доц. д-р Стефанос Куртас
Assoc. Prof. Stefanos Kourtis

TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE

Д-р Хасан Магайра
Dr. Hassan Maghaireh

  Д-р Ади Палти
Dr. Ady Palti

 Проф. Божидар Йорданов
Prof. Dr. Bazhidar Yordanov

Доц. Весела Стефанова
Doc. Dr. Vesela Stefanova

Д-р Ахмед Тарек Фарук
Dr. Ahmed Tarek Farouk

Проф. Роланд Юнес
Prof. Roland Younes

Зъботехник Хараламбос Струмбос
DT Mr. Charalambos Stroumbos

 Д-р Карлос Фернандес Виларес
 Dr. Carlos Fernandez Villares

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА 18и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, 07-09.06.2018 г., гр. БУРГАС
PRELIMINARY PROGRAM 18th SCIENTIFIC CONGRESS OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION, JUNE 07-09, 2018, BURGAS

Зала на операта Зала на Кукления театър

Зала на операта Зала на Кукления театър

08.06.2018
петък

9.00 - 11.00 ПРОФ. Л. ДЖ. ДЖИН, ДОКТОР, ХОНГ КОНГ
- ЕФЕКТИВНИ ПАРОДОНТАЛНИ ГРИЖИ В КАБИНЕТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА: 
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, НАУЧНИ ДАННИ И ПЕРСПЕКТИВИ
PROF. L.J. JIN, DDS, PhD, HONG KONG - EFFECTIVE PERIODONTAL CARE IN GENERAL DENTAL PRACTICE: MAJOR 
CHALLENGES, SCIENTIFIC UPDATES & PERSPECTIVES

11.00 – 13.00 Д-Р ЖАН-ЛУИС ДЖВАНОЛИ, ФРАНЦИЯ
- ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕРИИМПЛАНТИТИ
DR. JEAN-LUIS JOVANNOLI, DDS, MEd, FRANCE - MAKING DECISION IN THE TREATMENT OF PERI-IMPLANT INFECTIONS

13.30 – 15.00 ПРОФ. БОЖИДАР ЙОРДАНОВ, ДОКТОР, БЪЛГАРИЯ
- УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
PROF. DR. BOZHIDAR YORDANOV, PHD, BULGARIA - COMPLICATIONS IN DENTAL IMPLANTOLOGY

15.30 – 17.30 Д-Р ХАСАН МАГАЙРА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА: ЕТИЧЕН МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД“
HASSAN MAGHAIREH BDS, UK - EFFECTIVE MANAGEMENT OF A SPECIALIZED DENTAL PRACTICE: ETHICAL MARKETING 
APPROACH

9.00 – 11.00 Д-Р КАРЛОС ФЕРНАНДЕС ВИЛАРЕС, ИСПАНИЯ, АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ В ЕСТЕТИЧНАТА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОМАТОЛОГИЯ
DR. CARLOS FERNÁNDEZ VILLARESР, SPAIN, ASSOCIATION SOFIA DENTAL MEETING - TIPS AND TRICKS IN ESTHETIC 
RESTORATIVE DENTISTRY

11.30 – 13.00 ДОЦ. Д-Р СТЕФАНОС КУРТАС / ЗЪБОТЕХНИК ХАРАЛАМБОС СТРУМБОС, ГЪРЦИЯ
- ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ
ASSOC. PROFESSOR DR. STEFANOS KOURTIS / DT MR. CHARALAMBOS (BABIS) STROUMBOS - IMPRESSION TECHNIQUES 

13.30 – 15.30 Д-Р АХМЕД ТАРЕК ФАРУК, ЕГИПЕТ
- ЛУДОСТТА НА КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ: МОДЕРНАТА ИЗОЛАЦИЯ - СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ
DR. AHMED TAREK FAROUK, EGYPT - RESIN COMPOSITE MADNESS: TRENDY ISOLATION TIPS AND TRICKS

15.30 – 17.00 ДОЦ. ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА, ДМ, БЪЛГАРИЯ
- ДИРЕКТНО ПУЛПНО ПОКРИТИЕ - ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
ASSOC. PROFESSOR VESELA STEFANOVA, PHD, BULGARIA - DIRECT PULP CAPPING - EXPECTATIONS AND REALITY

09.06.2018
събота

09.00 – 11.00 ПРОФ. РОНАЛД ЮНЕС, Д-Р НАБИХ НАДЕР, ЛИВАН
- МЕНИДЖМЪНТ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ ОКОЛО ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ
PROF. RONALD YOUNES, DR. NABIH NADER, LIVAN - SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND TEETH AND IMPLANTS-THE SITE 
ORIENTED APPROACH

11.15 – 13.15  Д-Р АДИ ПАЛТИ, ГЕРМАНИЯ
- ЕСТЕТИКА В ИМПЛАНТАНТНОТО ЛЕЧЕНИЕ.    ОТ ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ЗЪБНА 
ДЪГА.КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИМПЛАНТНОТО ЛЕЧЕНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
DR. ADY PALTI, GERMANY - ESTHETICS IN IMPLANT DENTISTRY. FROM FULL ARCH TO SINGLE TOOTH RESTORATION. A STEP 
BY STEP CONCEPT FOR THE IMPLANT PRACTICE

13.15 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

14.30 – 16.00 АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИТИНГ - ПАНЕЛ

09.00 - 10.30 ДОЦ. Д-Р МАРИО МИЛКОВ /БЕРЛИН-ХЕМИ/A. MЕНАРИНИ ЕООД, БЪЛГАРИЯ
- ЛЕЗИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ С МНОГО ЛИЦА
ASSOC. PROF. DR. MARIO MILKOV, BULGARIA - ORAL MUCOSAL LESIONS – CLINICAL PROBLEM WITH MANY FACES

11.00 - 12.30  ДОЦ. Д-Р РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА, БЪЛГАРИЯ
- ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ, КАТО МЕТОД ЗА ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
ASSOC. PROF. DR. RADOSVETA ANDREEVA, DMD, PHD, BULGARIA - TREATMENT OF CHILDREN UNDER GENERAL 
ANESTHESIA AS A METHOD OF PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF BEHAVIOR

13.00 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент.

УЪРКШОП ПРОЯВИ
08.06.2018 г.  – 10.00 – 16.00 ч. - ПРОФ. РОНАЛД ЮНЕС, Д-Р НАБИХ НАДЕР, ЛИВАН, "Първи стъпки в имплантологията – как да започнем“, хотел „България”.
“PROF. RONALD YOUNES, DR. NABIH NADER, LIVAN, "First steps for the implantology - how to start?", hotel Bulgaria
08.06.2018 г.  -  14.00 – 16.30 ч. - ДОЦ. Д-Р СТЕФАНОС КУРТАС / ЗЪБОТЕХНИК ХАРАЛАМБОС СТРУМБОС, “Отпечатъчни техники“,  хотел „България”.  
ASSOC. PROFESSOR DR. STEFANOS KOURTIS / DT MR. CHARALAMBOS (BABIS) STROUMBOS  „Inpression тechniques“,  hotel Bulgaria
09.06.2018 г. – 10.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 ч. - Д-Р АХМЕД ТАРЕК ФАРУК, ЕГИПЕТ, „Изолиране на работното поле във възстановителната дентална медицина“, 
DR. AHMED TAREK FAROUK, EGYPT  „Field Isolation in Restorative Dentistry“, хотел „България”.

ЗАПИСВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-и НАУЧЕН КОНГРЕС – В РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ.

Мястото на срещата е известно. 18-ият Научен кон-
грес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се 
проведе на 07–09 юни 2018 г. в гр. Бургас, съпрово-

ден от традиционната голяма дентална медицинска излож-
ба. Конгресът е част от продължаващото обучение (CE) на 
Световната дентална федерация (FDI).

Тази година той е изключителен с участието на светов-
но известни лектори. Можете да се уверите сами, като раз-
гледате програмата, статиите за лекторите и абстрактите на 
лекциите, вече публикувани във вестник „ДентаМедика“. 

Социалната програма, провеждана по време на събитието, 
е повече от атрактивна и винаги запомняща се.

Цялата информация е качена на обновения сайт на БЗС: 
www.bzs.bg/events/. Програмата можете да намерите и про-
четете в събитието във фейсбук в раздел „Дискусия“.

Ще се проведат три уъркшоп прояви, организирани от 
БЗС и спонсорирани от БЗС и известни дентални фир-
ми, които ще съпътстват Конгреса. Те съществено ще 
допълнят знанията на участниците в тях! Местата са 

ограничени до 15 участника в уъркшоп!
За пореден път ще има и отделни секции: „Орални презен-

тации“ и „Постери“.
РАННАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-ИЯ 

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС Е ДО 31-И МАЙ 2018 Г.
Официално откриване на Конгреса ще започне с програ-

ма за бургаската общественост и ще бъде на 07.06.2018 г., 
четвъртък от 19:00 ч., в обновената Морска градина на град 
Бургас на откритата сцена „Охлюва“. Празникът ще про-
дължи с коктейл от 20:00 ч. на брега на морето в Културен 
център „Морско казино“, отново в Морската градина на гр. 
Бургас, в който ще могат да вземат участие регистрираните 
участници в Научния конгрес при представяне на бадж. Со-
циалната програма за участниците и лекторите ще завърши 
с гала вечеря с прекрасна празнична програма и много изне-
нади на самия морски бряг. 

Присъединете се към най-голямата научна проява на БЗС 
и се възползвайте от възможностите, които предоставя тя за 
професионални и социални контакти. 

Бургас ви очаква!

НАУЧНИЯТ КОНГРЕС НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ 

СЪЮЗ ВИ ОЧАКВА

1. БЗС е единствената ин-
ституция, която е гласът на 
денталната професия в Бъл-
гария;

2. БЗС е единствената ин-
ституция в България, която 
защитава своите членове 
пред институциите в Бълга-
рия, както чрез районните си 
колегии, така и на Национал-
но ниво;

3. БЗС е единствената ден-
тална институция в Бълга-
рия, която дава компетентни 
становища на законодателна-
та и изпълнителната власт по 
въпроси касаещи здравеопаз-
ването и здравето на българ-
ската нация;

4. БЗС е единствената ден-
тална институция, която по 
Закон организира и е отго-
ворна за продължаващото 

професионално развитие на 
лекарите по дентална меди-
цина;

5. БЗС е денталната ин-
ституция, която се грижи за 
своите редовни членове при 
възникнали сериозни здраво-
словни проблеми;

6. БЗС е единствената ден-
тална институция, която се 
чувства отговорна за подо-
бряване на оралното здраве 
на българина и непрекъснато 
се бори за увеличаването на 
бюджета и броя дейности по 
НРД и НППОЗДБ.

7. БЗС е единствената ден-
тална институция, която е 
отговорна пред своите чле-
нове и се старае да обединява 
цялото дентално-медицинско 
съсловие в нашата страна;

8. БЗС е денталната ин-

ституция, чиято почтеност 
се изразява в зачитането на 
моралните ценности, отго-
ворности, старание и стабил-
ност на методи, средства и 
действия;

9. БЗС поставя на първо 
място достойнството при по-
стигане на стабилни нива на 
представяне за постигане на 
своите цели в полза на своите 
членове и обществото като 
цяло;

10. БЗС е институцията, 
която промотира и защитава 
оралното здраве за сегашни-
те и бъдещите поколения;

11. БЗС е единствената ин-
ституция в България, която 
се придържа и спазва морал-
ните принципи, залегнали в 
Закона и Кодекса за профе-
сионална етика на ЛДМ.

12. БЗС е институция на 
регулираната професия  ден-
тална медицина т.е. саморе-
гулацията е основното в във 
всеки един аспект от дей-
ността на Съюза.

В следващите броеве на 
вестника очаквайте още по 
темата.(бел. ред)

Д-р Николай Шарков,
 председател

 на УС на БЗС

ОСНОВНИ 
ЦЕННОСТИ ЗА БЗС
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EDITORIAL

ВИРТУАЛНАТА (НЕ)
РЕАЛНОСТ Е ОПАСНА 

ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
„Чувствам се виновен за случилото се. Това е нещо, за кое-

то се разкайвам. Това е един неетичен експеримент, играх-
ме си с психологията на цяла държава, и то в рамките на де-
мократичен процес... На практика ние „счупихме“ Facebook“. 
Така започва изповедта на 28-годишния Кристофър Уайли – дос-
коро никому неизвестния специалист по анализи на бази данни и 
един от мозъците, стоящи зад британската компания Cambridge 
Analytica. Фирмата придоби мрачна слава след публикуването на 
съвместно едногодишно разследване на изданията Observer, The 
New York Times и The Guardian, уличаващо я в онлайн манипула-
ции и промиване на мозъци в многомилионни мащаби. Кристофър 
Уайли е „вътрешният човек“, който въпреки споразуменията за кон-
фиденциалност и риска да бъде съден дръзва да повдигне завеса-
та как тази система работи. И представя ролята на Facebook в жи-
вота на всеки един от нас в съвсем нова, почти злокобна светлина.  
Разследването разкрива, че Cambridge Analytica е създала онлайн ин-
струмент за психологическо профилиране на около една четвърт от 
американското население на базата на техните Facebook профили, 
който е бил използван по време на кандидатпрезидентската кампания 
на Доналд Тръмп. От признанията става ясно, че технологията за про-
изволно събиране на лични данни без знанието на потребителите е 
работила в най-голямата социална мрежа поне до 2015 г. и е експло-
атирана от неизвестен брой приложения. И също така че е използвана 
по време на кампанията за изваждане на Великобритания от ЕС. „Иде-
ята е да може се създаде психологически профил на всеки избирател в 
определена област“, допълва младият учен.

След като фирмата получава 15 млн. долара от американския ин-
веститор, в началото на 2014 г. Кристофър Уайли се свързва с пре-
подавателя в университета „Кеймбридж“ Александър Коган – роден 
в Молдова натурализиран руснак, който е специалист по психоло-
гия и психометрия на социалните мрежи. Последният предлага на 
Cambridge Analytica технологията, използвана за профилиране на 
десетки милиони потребители. Става дума за Facebook приложение, 
което събира личните данни не само на човека, който го ползва, но 
и на хората в неговата мрежа с приятели. То се нарича This is Your 
Digital Life и е оформено като тест за определяне на личностните ха-
рактеристики.

Изводът се налага сам по себе си. Защитете личните си данни, но и 
не забравяйте за критичния анализ на собствения си ум.

Фактите са отчайващи, пробив в системата ЕСГРАОН, пробив в 
Майкрософт, което не е новина, пробив… “Големият брат“ ни гледа, 
не особено дълго, след като един писател ни разказа за него.

Все пак, ако отивате в планината, носете умните си телефони. Ние 
сме си в матрицата.

Е. Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

Целта на този Регламент е да 
се хармонизира защитата 
на основните права и сво-
боди на физическите лица 

по отношение на дейностите по об-
работването на данни и да се осигури 
свободното движение на лични данни 
между държавите членки на ЕС.

Поради това разпоредбите на Регла-
мента ще се прилагат пряко от всяка 
държава членка по подобие на нацио-
налните й закони. 

Едновременно с това Регламентът 
предвижда държавите членки да имат 
право да конкретизират някои от съ-
държащите се в него правила, най-
вече по отношение на обработването 
на някои специални категории лични 
данни, каквито са данните за здраво-
словното състояние на физическите 
лица, генетични данни, биологични 
проби, риск от заболяване, медицин-
ска история и др.

С Регламента се предвижда създа-
ването на Европейски комитет по за-
щита на данните, който ще има право 
да издава насоки и указания във връз-
ка с прилагането му. Едновременно с 
това във всяка държава членка трябва 
да има надзорни органи за контрол на 
изпълнението както на разпоредбите 
на Регламента, така и на указанията 
на Европейския комитет. 

В Регламента е предвидено за-
дължение на надзорните органи, 
какъвто в Република България е 
Комисията за защита на личните 
данни, да насърчават съсловните 
организации да изготвят и приемат 
етични кодекси за поведение при 
защита на личните данни.

Т.е. от 25 май 2018 г. ще бъдат в 
сила – а и както е видно, ще бъдат 
приети още разпоредби, касаещи 
обработването на лични данни на 
физически лица, за нарушаването 
на които – факт, който също е об-
щоизвестен – в Регламента са пред-
видени значителни по размер глоби 
и имуществени санкции.

Упълномощените представители на 
БЗС проведоха срещи с представите-
ли на Комисията за защита на личните 
данни (КЗЛД).

Представителите на Комисията ин-
формираха за следното:

През 2017 г. Комисията е подгот-
вила Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) с цел синхро-
низиране с разпоредбите на Регламен-
та и едновременно с това включване в 
закона на разпоредби, касаещи обра-
ботването на лични данни във връзка 
с предотвратяване, разследване, раз-
криване или наказателно преследване 
на престъпления и други криминални 
деяния.

Поради разногласия кой следва да 
бъде вносител на Законопроекта в 
Народното събрание, внасянето му 
е било отложено във времето. В мо-
мента обаче било решено вносител 
да бъде министърът на вътрешните 
работи и Законопроектът бил на етап 
„вътрешноведомствено обсъждане“.

Поради това със Законопроекта мо-
жем да бъдем запознати едва когато 
бъде качен за обществено обсъждане 
на сайта на МВР и/или на сайта на 
Комисията.

Комисията категорично застъпва 
становището (а и вероятно това ще 
бъде включено в ЗЗЛД), че трябва 
да има и ще бъде изработен Етичен 
кодекс на съсловните организации 
за поведение при обработването на 
личните данни. Такъв, касаещ БЗС 
и БЛС, обаче, едва ли ще бъде изра-
ботен до 25 май 2018 г. Този Етичен 
кодекс ще бъде различен от Етичния 
кодекс на ЛДМ, утвърден и обнарод-
ван от Министъра на здравеопазване-
то. Засега не е ясно кой ще утвърди 
този кодекс, но според Комисията в 
него ще има три основни момента: (1) 
общ модел за съсловната организация 
(2) общ модел за районните й струк-
тури и (3) общ модел за лечебните 
заведения.

Комисията смята, че Етичният ко-
декс трябва да бъде разработен на 
базата на действащата в момента На-
редба 1 от 30.01.2013 г. за минимал-
ното ниво на техническите и органи-
зационни мерки и допустимия вид 
защита на личните данни.

Според Комисията най-много 
работа предстои за изработване 
на модела за лечебните заведения 
и предоставянето на лични данни 
между тях, в частност между ЛДМ 
и между ЛДМ и зъботехниците, ме-
дицински лаборатории и др.

Според Комисията в Етичния ко-
декс ще бъде застъпена новата фи-
лософия на Регламента, свързана с 
даване на приоритет на правата на 
физическите лица, като ще се набле-
гне на това пациентите да бъдат пред-
варително информирани и да дадат 
съгласието си какви техни данни и на 
кого да бъдат давани.

Трябва ли непременно БЗС, РК 
на БЗС и лечебните заведения на 
членовете на БЗС след 25 май 2018 
г. да имат т.нар. „длъжностно лице 
по защита на данните“?

Понятието „длъжностно лице по 
защита на данните“ се въвежда за 
първи път в Република България с 
Регламента, като разбирането на Ко-
мисията е, че статутът и задължения-
та на това лице следва да се разбират 
по подобие на одиторите, които из-
вършват независим финансов одит на 
предприятията. Т.е. това лице не може 
да бъде в структурата на БЗС, респ. 
подчинено на председателя и главния 
секретар на УС на БЗС, а следва да е 
външно за тях и да се отчита подобно 
на одитора пред Управителния съвет. 
Подробно това, обаче, следва да се до-
развие в Етичния кодекс.

Комисията застъпи категорично 
становище, че БЗС задължително 
трябва да има такова „длъжностно 
лице по защита на данните“, което 

едновременно с това може да бъде и 
„длъжностно лице по защита на да-
нните“ на районните колегии.

Що се отнася до отделните лека-
ри по дентална медицина, членове 
на БЗС, за тях не е задължително да 
имат „длъжностно лице по защита 
на данните“.

Комисията е планирала и предстои 
изграждане на учебен център, в кой-
то ще бъдат обучавани всички адми-
нистратори на лични данни и т.нар. 
„длъжностни лица по защита на да-
нните“.

Според проф. дтн Веселин Целков 
в момента обучението на администра-
торите на лични данни се е превър-
нало в доходоносен бизнес за някои 
адвокатски кантори и други фирми, 
като таксите за едно обучавано лице 
достигали до 900 лева. Тези кантори и 
фирми обаче не били акредитирани и 
е възможно това обучение да не бъде 
признато.

Предстои изясняване как ще става 
акредитацията на обучаващите. 

Самата Комисия предвижда обу-
чението на лекарите и ЛДМ да се из-
вършва на териториални принципи.

Що се отнася до това, какво тряб-
ва да се направи до 25 май 2018 г., 
отговорът беше еднозначен: всички 
администратори на лични данни, 
включително БЗС, РК на БЗС и 
членовете на БЗС, които обработват 
лични данни, трябва да приведат 
дейността си като администратори 
на лични данни в съответствие с 
Наредба 1, което означава да изра-
ботят и приемат Инструкция по чл. 
23 ал. 4 от ЗЗЛД. 

Тази инструкция трябва да съдър-
жа: (1) индивидуализиране на адми-
нистратора на лични данни; (2) общо 
описание на поддържаните регистри 
– категории лични данни и основа-
ние за обработване; (3) технологично 
описание на поддържаните регистри 
– носители на данни, технология на 
обработване, срок за съхранение и 

предоставени услуги; (4) определяне 
на длъжностите, свързани с обработ-
ване и защита на лични данни, права-
та и задълженията им; (5) оценка на 
въздействие и определяне на съот-
ветно ниво на защита съгласно глава 
трета; (6) писание на предприетите 
технически и организационни мерки; 
(7) действия за защита при аварии, 
произшествия и бедствия (пожар, на-
воднение и др.); (8) предоставяне на 
лични данни на трети лица - основа-
ние, цел, категории лични данни; (9) 
срок за провеждане на периодични 
прегледи относно необходимостта от 
обработване на данните, както и за 
заличаването им; (10)  определяне на 
ред за изпълнение на задълженията по 
чл. 25 от Закона за защита на личните 
данни. 

На заседанието на УС на БЗС от 
24.03.2018 г. бе предложено да бъде 
сформирана работна група от пред-
ставители на Управителния съвет на 
БЗС за продължаване на работата с 
Комисията.

БЗС като АЛД поддържа следни-
те регистри с лични данни:

1. Национален електронен регис-
тър и районни регистри на членовете 
си, съгласно чл. 5 т. 6 от ЗСОЛЛДМ, 
които се водят като единен регистър 
в WEB-базираната програмна система 
на Националния регистър на БЗС; 

2. Регистър „Заявления за получава-
не на помощ от Фонда за финансово 
подпомагане на редовни членове на 
БЗС със здравословни проблеми“

3. Регистър „Персонал“;
4. Регистър „Контрагенти“;
5. Регистър „Предложения, сигна-

ли, молби, жалби“.
Вътрешни правила (инструкция) за 

обработване и защита на лични данни 
на Български зъболекарски съюз вече 
са създадени на основание Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парла-
мент и на Съвета, както и Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД).

Инструкцията се отнася до работа с 
личните данни като юридически лица 
от БЗС. Инструкцията е изготвена от 
д-р Донка Станчева-Забуртова и адв. 
Чутурков и не се отнася до индиви-
дуалните членове на районните ко-
легии. 

Районните колегии на БЗС вече 
разполагат с комплект документи за 
защита на личните данни, свързани 
с регистрите, които те поддържат за 
своите членове.

Изработена от Комисия по дентал-
на практика и професионална защита 
с председател д-р Валентин Павлов, 
с участието на адвокат Чутуркув е и 
Типова инструкция: Правила за об-
работване и защита на лични данни 
на лдм като администратор на лич-
ни данни (алд), което касае редов-
ните членове в тяхната всекиднев-
на практика. Цялата информация 
е предоставена на Районните коле-
гии на БЗС с всички необходими 
документи за попълване от страна 
на пациента. Тя ще бъде оповестена 
и на обновения сайт на БЗС, след 
нейното окончателно съгласуване.

В текста са използвани материали 
изработени от адвокат Л. Чутурков, 
юридически съветник на БЗС

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ
От 25 май 2018 г. влиза в сила и започва да се прилага Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 

на лични данни и относно свободното движение на такива данни, 
наричан Общ регламент относно защитата на данните. Какво трябва 
да направим преди и след 25 май 2018 г. и трябва ли непременно БЗС, 

РК на БЗС и лечебните заведения на членовете на БЗС след 25 май 2018 
г. да имат т.нар. „длъжностно лице по защита на данните“?
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18th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA
18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
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Prof. Lijian Jin
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Dr. Hassan Maghaireh
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 Проф. Божидар Йорданов
Prof. Dr. Bozhidar Yordanov

Доц. Весела Стефанова
Doc. Dr. Vesela Stefanova

Д-р Ахмед Тарек Фарук
Dr. Ahmed Tarek Farouk

Проф. Роналд Юнес
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петък

9.00 - 11.00 ПРОФ. ЛИДЖИАН ДЖИН, ДОКТОР, ХОНГ КОНГ
- ЕФЕКТИВНИ ПАРОДОНТАЛНИ ГРИЖИ В КАБИНЕТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА: ОСНОВНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, НАУЧНИ ДАННИ И ПЕРСПЕКТИВИ
PROF. LIJIAN JIN, DDS, PhD, HONG KONG - EFFECTIVE PERIODONTAL CARE IN GENERAL DENTAL PRACTICE: MAJOR CHALLENGES, SCIENTIFIC 
UPDATES & PERSPECTIVES
Модератор: Д-р Н. Шарков/Moderator: Dr. N. Sharkov

11.00 – 13.00 Д-Р ЖАН-ЛУИ ДЖОВАНОЛИ, ФРАНЦИЯ - ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕРИИМПЛАНТИТИ
DR. JEAN-LOUIS GIOVANNOLI, DDS, MEd, FRANCE - MAKING DECISION IN THE TREATMENT OF PERI-IMPLANT INFECTIONS
Модератор: Д-р Н. Шарков/Moderator: Dr. N. Sharkov

13.00 – 13.20 ДОЦ. НАТАЛИЯ ГАТЕВА/ФИРМА „КОЛГЕЙТ“ - ЗАЩО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С 20%, КОГАТО МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЛОЖИТЕ НА ВАШИТЕ 
ПАЦИЕНТИ ЗАЩИТА НА 100% ОТ ПОВЪРХНОСТИТЕ НА УСТАТА?
ASSOC. PROF. DR. NATALIA GATEVA/COLGATE - WHY SETTLE FOR 20% WHEN YOU CAN OFFER PATIENTS PROTECTION TO 100% OF THE MOUTH'S 
SURFACES

13.30 – 15.00 ПРОФ. БОЖИДАР ЙОРДАНОВ, ДM, БЪЛГАРИЯ - УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
PROF. DR. BOZHIDAR YORDANOV, PHD, BULGARIA - COMPLICATIONS IN DENTAL IMPLANTOLOGY
Модератор: Проф. Х. Лалабонова/Moderator: Prof. Dr. H. Lalabonova

15.30 – 17.30 Д-Р ХАСАН МАГАЙРА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА: ЕТИЧЕН МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД
DR. HASSAN MAGHAIREH BDS, UK - EFFECTIVE MANAGEMENT OF A SPECIALIZED DENTAL PRACTICE: ETHICAL MARKETING APPROACH
Модератор: Д-р С. Димитрова/Moderator: Dr. S. Dimitrova

09.00 – 11.00 Д-Р КАРЛОС ФЕРНАНДЕС ВИЛАРЕС, ИСПАНИЯ, СДМ
- СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ В ЕСТЕТИЧНАТА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОМАТОЛОГИЯ, СДМ
DR. CARLOS FERNÁNDEZ VILLARES, SPAIN, SDM
- TIPS AND TRICKS IN ESTHETIC RESTORATIVE DENTISTRY, SDM
Модератор: Доц. И. Стоева/Moderator: Assoc. Prof. Dr. I. Stoeva

11.30 – 13.00 ДОЦ. Д-Р СТЕФАНОС КУРТАС / ЗЪБОТЕХНИК ХАРАЛАМБОС СТРУМБОС, ГЪРЦИЯ
- ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ ИМПЛАНТАТНО ПРОТЕЗИРАНЕ
ASSOC. PROF. DR. STEFANOS KOURTIS / DT CHARALAMBOS (BABIS) STROUMBOS
-  IMPRESSION MATERIALS AND TECHNIQUES WITH IMPLANTS
Модератор: Доц. М. Динкова/Moderator: Assoc. Prof. Dr. M. Dinkova

13.30 – 15.30 Д-Р АХМЕД ТАРЕК ФАРУК, ЕГИПЕТ
- ЛУДОСТТА НА КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ: МОДНАТА ИЗОЛАЦИЯ- СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ
DR. AHMED TAREK FAROUK, EGYPT
- RESIN COMPOSITE MADNESS: TRENDY ISOLATION TIPS AND TRICKS
Модератор: Проф. С. Топалова-Пиринска/Moderator: Prof. Dr. S. Topalova-Pirinska

15.30 – 17.00 ДОЦ. ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА, ДМ, БЪЛГАРИЯ
- ДИРЕКТНО ПУЛПНО ПОКРИТИЕ - ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
ASSOC. PROF. DR. VESELA STEFANOVA, PHD, BULGARIA - DIRECT PULP CAPPING - EXPECTATIONS AND REALITY
Модератор: Проф. М. Пенева/Moderator: Prof. Dr. M. Peneva

09.06.2018
събота

09.00 – 11.00 ПРОФ. РОНАЛД ЮНЕС, Д-Р НАБИХ НАДЕР, ЛИВАН
- МЕНИДЖМЪНТ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ ОКОЛО ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ
PROF. RONALD YOUNES, DR. NABIH NADER, LIVAN - SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND TEETH AND IMPLANTS-THE SITE ORIENTED APPROACH
Модератор: Доц. Т. Узунов/Moderator: Assoc. Prof. Dr. T. Uzunov

11.15 – 13.15  Д-Р АДИ ПАЛТИ, ГЕРМАНИЯ - ЕСТЕТИКА В ИМПЛАНТАНТНОТО ЛЕЧЕНИЕ. ОТ ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЦЯЛАТА ЗЪБНА ДЪГА.КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИМПЛАНТНОТО ЛЕЧЕНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
DR. ADY PALTI, GERMANY - ESTHETICS IN IMPLANT DENTISTRY. FROM FULL ARCH TO SINGLE TOOTH RESTORATION. A STEP BY STEP CONCEPT FOR 
THE IMPLANT PRACTICE
Модератор: Проф. М. Абаджиев/Moderator: Prof. Dr. M. Abadzhiev

14.30 – 16.00 ДОЦ. ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ,  Д-Р СТАНИСЛАВА ШУЛЕВА/АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ & ИМПЛАНТОЛОГИЯ.  СБЛЪСЪКЪТ НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ
ASSOC. PROF. DR. DIMITAR FILTCHEV, DR. STANISLAVA SHULEVA/SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
- PERIODONTOLOGY & IMPLANTOLOGY. THE CLASH OF OUR TIME
Модератор: Проф. Ц. Тончев/Moderator: Prof. Dr. Ts. Tonchev

09.00-10.30 ДОЦ. МАРИО МИЛКОВ /БЕРЛИН-ХЕМИ/A. MЕНАРИНИ БЪЛГАРИЯ
- ЛЕЗИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ С МНОГО ЛИЦА
ASSOC. PROF. DR. MARIO MILKOV, BULGARIA - ORAL MUCOSAL LESIONS – CLINICAL PROBLEM WITH MANY FACES
Модератор: Проф. Х. Попова/Moderator: Prof. Dr. H. Popova

10.30-10.50 Д-Р ЕВЕЛИНА БЕЛЬОВСКА/ ГЕСТОР КОЗМЕТИКС
-РЕВОЛЮЦИОННА ЕНЗИМНА ТЕХНОЛОГИЯ, КАТО АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБЕН КАРИЕС
EVELINA BELYOVSKA M.D. -BREAKTHROUGH NATURAL ENZYME-BASED TECHNOLOGY AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF 
DENTAL CARIES

11.00 - 12.30  ДОЦ. РАДОСВЕТА АНДРЕЕВА, БЪЛГАРИЯ 
- ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ, КАТО МЕТОД ЗА ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
ASSOC. PROF. DR. RADOSVETA ANDREEVA, DMD, PHD, BULGARIA - TREATMENT OF CHILDREN UNDER GENERAL ANESTHESIA AS A METHOD OF 
PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF BEHAVIOR
Модератор: Проф. М. Куклева/Moderator: Prof. Dr. M. Kukleva

12.30 – 12.50 Д-Р НИНА ЕЛЕНКОВА-ПАПАДОПУЛУ/АЛПЕН ФАРМА
- ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ И ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ И ХРОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
DR. NINA ELENKOVA-PAPADOPOULOU/ALPEN PHARMA - APPLICATION OF SHUSLER THERAPY AND HOMEOPATHY IN THE TREATMENT OF ACUTE 
AND CHRONIC CONDITIONS IN DENTAL PRACTICE

13.00 – 13.30 ПРОФ. НЕШКА МАНЧОРОВА -ДЕНТАЛНИ АДХЕЗИВИ И КОМПОЗИЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В ЕРАТА НА СУПЕРТЕХНОЛОГИИ И 
СВРЪХЕСТЕТИКА: ЗЛАТНИ СТАНДАРТИ И КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ 
PROF. DR. NESHKA MANCHOROVA -DENTAL ADHESIVES AND RESIN-COMPOSITE MATERIALS IN THE ERA OF SUPERTECHNOLOGIES AND 
HYPERESTHETICS: THE GOLDEN STANDARDS AND CLINICAL TECHNIQUE
Модератор: Проф. Г. Тодоров/Moderator: Prof. Dr. G. Todorov

*ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В КОНГРЕСНАТА ПРОГРАМА  И ИЗЛОЖБАТА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ.ЗАПИСВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-и НАУЧЕН КОНГРЕС – В РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ.

09.06.2018 г. - 13.15 – 14.30 ч. - ПОСТЕРНА СЕКЦИЯ  зала до входа на операта     Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

4.   КОНУСНО - ЛЪЧЕВАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
ТОЧНОСТТА НА ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ   Д. Шопова, Д. Славчев, Т. Божкова, М. 
Христозова, П. Хаджигеоргиева-Каназирска, Б. Петрова
CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY LIKE A METHOD FOR MEASUREMENT THE ACCURACY 
OF IMPRESSION MATHERIALS   D. Shopova, D. Slavchev, T. Bozhkova, M. Hristozova, P. 
Hadzhigeorgieva-Kanazirska, B. Petrova

5.   СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАТОЛОГИЧНИТЕ 
ПРОМЕНИ В ТМС ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ   Ю.Каменова
CONTEMPORARY ASPECTS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATHOLOGICAL 
CHANGES IN TMJ DUE TO TRAUMA FROM OCCLUSION   J. Kamenoff

6.   ДИГИТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА 
Т. Божкова, Я. Калъчев, Д. Шопова, Д. Славчев, М. Христозова 
DIGITAL OCCLUSION   T. Bozhkova, Y. Kaluchev,  D. Shopova, D. Slavchev, M. Hristozova
Модератор: Проф. Г. Тодоров/Moderator: Prof. Dr. G. Todorov

1.   ОРАЛЕН СТАТУС ПРИ ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ХИМИОТЕРАПИЯ   
 Г. Трифонова

2.   МЕТОДИКА ЗА ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РЕЗЕКЦИЯ НА 
МАКСИЛАРНИЯ ТУБЕР   И. Герджиков

3.   ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С РЕЗЕКЦИЯ НА ПОЛОВИНАТА ГОРНА 
ЧЕЛЮСТ  И. Герджиков

4.   ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАЙ С КЛАС III СКЕЛЕТНА ДЕФОРМАЦИЯ В ПРЕДПУБЕРТЕТНИЯ 
ПЕРИОД НА РАСТЕЖ  М. Калайджиева, М. Йорданова

5.   СИНДРОМ НА ПУКНАТИЯ ЗЪБ  К. Жеков, Ст. Ничева

6.   ЗЪБЕН КАРИЕС ПРИ 12-ГОДИШНИ ДЕЦА ОТ СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ  
 М. Зафировски, З. Георгиев Лю. Зафировски,  А. Вукович, А. Mушовa, 
В. Бешковска, Л. Матевска

7.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЪРЗА МАКСИЛАРНА ЕКСПАНЗИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС III 
МАЛОКЛУЗИЯ   М. Стоилова-Тодорова, Г. Стоилов, К. Тодорова-Плачийска

8.   СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА ПРИ ДЕЦА С ПЛАК ИНДУЦИРАН ГИНГИВИТ   
Н. Митова, М. Рашкова

9.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ПОЯВАТА НА ГИНГИВАЛНА РЕЦЕСИЯ ПРИ ЗЪБИ В 
КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ СЕГМЕНТ   
Ст. Кръстева, К. Георгиев, С. Кръстева

10.   ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОЛ И ЦВЕТОВИ ОСОБЕНОСТИ НА 
ФРОНТАЛНОТО СЪЗЪБИЕ  Р. Тодоров, Ст. Златев, Н. Миланов, Ст. Андонов

11.   ПЪРВА ВИЗИТА В ДЕНТАЛЕН ДОМ  Р. Боговска-Гигова, Р. Кабакчиева

12.   ИМБИБИЦИЯ И ОБЕМНИ ПРОМЕНИ НА СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ СЛЕД РЕБАЗИРАНЕ И 
РЕПАРАТУРИ   Н. Миланов, Т. Узунов, М. Янкова, А. Василева

13.   ИНФОРМИРАНОСТ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ПРОТЕЗНИ МАТЕРИАЛИ  
Б. Чучулска, Р. Тодоров,  С. Янков, Св. Александров

14.   СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОЗИОННАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ЧЕТИРИ ВИДА 
НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА  
З. Томова, А. Влахова,  Д. Радев, Хр. Кисов, A. Чонин, Св. Александров

15.   ПЛАНИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЪВ ВИДИМАТА ОБЛАСТ  
М. Христозова,  Хр. Кисов, Т. Боева, Д. Шопова, Т. Божкова, А. Бари

09.06.2018 г. - 13.30-16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.   АТРОФИЯ НА АЛВЕОЛОАРНИЯ ГРЕБЕН ПРИ ИЗЦЯЛО ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ
Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов
COMPETE DENTURES PATIENTS’ ALVEOLAR BONE ATROPHY
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

2.   ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛАКОВИ ПРОТЕЗИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА
Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов
ACRYLIC RESIN DENTURES DISINFECTION
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

3.   ПРОТЕЗИ ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА СЪОБРАЗЕНИ С ФОНЕТИЧНО НЕУТРАЛНАТА ЗОНА
Д. Славчев, Ат. Дошев, Т. Божкова, Д. Шопова – Карацанова
FLEXIBLE DENTURES COMPLIANT WITH PHONETIC NEUTRAL ZONE
D. Slavchev, At. Doshev, T. Bozhkova, D. Shopova-Karatsanova
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1. Представяне на различните техники за изолация на работното 
поле при възстановителни процедури. 
2. Изкувството в изолацията с кофердам.
3. Пълен клиничен протокол за поставяне на кофердам във 
фронталните и дисталните участъци на съзъбието.
4. Бърз преглед на различните системи кофердам.
5. Бърз преглед на различните системи клампи и кога да 
използваме конкретните клампи.
6. Как да индивидуализирате шаблона за перфориране
7. Как да индивидуализираме клампите
8. Съвети и трикове, с които да се изолират различни 
комплексни случаи
9. Тефлоновата лента набира популярност в изолацията.

ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛИ 
ПРИ ИМПЛАНТАТНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Уъркшоп, организиран съвместно от БЗС и фирма „Zhermack
Снемането на отпечатъци от протезното поле е рутинна манипулация. Въпреки това отпечатъците 

остават важна фаза при изработване на протезни конструкции върху имплантати. Познаването на 
свойствата на съвременните отпечатъчни материали и техники е от изключителна важност за 
отливане на адекватен работен гипсов модел и изработването на успешни възстановявания върху 
имплантати. 

Целта на тази лекция е да наблегне върху свойствата на отпечатъчните материали и тяхното 
приложение. Изборът на оптимална отпечатъчна техника и нужните за нея материали са 
представени с клинични случаи и са описани стъпка по стъпка. Поставя се ударение върху 
трудностите в отпечатъчната техника при протезиране върху имплантати, как да ги разпознаем и 
избегнем. 

Завършва компютърно програмиране в частно 
учебно заведение в Атина през 1988. Присъствал е на 
обучителен семинар в Бърлингтън, САЩ за изцяло 
керамични конструкции в Ceramco Inc in all ceramics и за 
свързващи конструкции в J.M. NEY Co в Кънектикът през 
1990. Завършва зъботехника в частен университет в 
Атина през 1992. 

Сертификат за практикуващ зъботехник, 
придобито на курса Имплантатни системи и 3D 
навигационни системи за имплантиране (SCHUTZ 
DENTAL GROUP) в Берлин, м. май 2011.

Д-р Ахмед Тарек Фарук
Специалист по 
възстановителна и 
естетична дентална 
медицина

10.00 – 12.00
Събота, 09.06.2018

Петък, 08.06.2018

Петък, 08.06.2018

14.00  – 16.30

10.00  – 16.00

18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Уъркшоп прояви

Уъркшоп

ПЪРВИ СТЪПКИ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА – КАК ДА ЗАПОЧНЕМ
Уъркшоп, организиран от фирма „Вилем“

зала „Капитанска“ х-л „България“

Уъркшопзала „Капитанска“ х-л „България“

Уъркшопзала „Компас“ х-л „България“

10. Обясняние защо тефлонът става все по-популярен избор.
11. Бърз преглед на различните приложения на тефлоновата 
лента в изолацията на работното поле
12. Изолиране на дълбоко разположена гингивална основа във 
фронталните и дистални участъци . 
13. Преодоляване на клинични предизвикателства (дискусия)

Практически курс: 
1. Изолация с кофердам във фронталните и дистални участъци. 
2. Приложение на тефлоновата лента в изолацията на работното 
поле.  

На курса ще бъде разгледан пълния хирургичен 
протокол и ще бъде направен обзор на различните 
хирургични техники за поставяне на зъбни импланти. 

Ще научите: 
-Как да мотивираме пациента за имплантологично 
лечение 
-Съвременни методи за диагностика и планиране на 
имплантологичния протокол 
-Показания и противопоказания за имплантиране 
-Как да позиционираме имплантите от протетична и 
хирургична гледна точка. 

-Как да постигнем прогнозируем стабилен 
естетически резултат. 
-Как да предотвратим усложнения прилечение с 
импланти 
-Какви стъпки да предприемем за повишаване на 
квалификацията си в денталната имплантология 

Практическа работа върху модели: 
-Позициониране на импланта 
-Методи за диагностика
-Имплантологичен протокол
-Поставяне на 4 импланта с протокол за мека и 
твърда кост.

Завършва дентална медицина във Факултета по 
Дентална Медицина към Атинския Университет през 
1986 Продължава следдипломното си обучение в 
областта на протетичната дентална медицина в 
Университета в Туебинген-Германия. Защитава 
докторска степен в Атина през 1992. Преподава в 
Атинския университет повече от 15 години и днес е 
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РЕЗЮМЕ: Имплантатно под-
държаните конструкции са доку-
ментирано и утвърдено лечение за 
тотално или частично обеззъбени 
пациенти. Един от най-важните 
фактори за дългосрочния им ус-
пех е точността на отпечатъчната 
техника, за да се получи пасивно 
прилягане на възстановяването 
върху имплантатите. Целта на тази 
статия е да представи отпечатъч-
ните материали и техники, които 
се използват при протезирането 
върху имплантати чрез клинични 
примери.

Ключови думи: отпечатъчни 
материали, отпечатъчна техника 
с отворена лъжица, отпечатъчна 
техника със затворена лъжица, 
протезиране върху имплантати.

ВЪВЕДЕНИЕ: Точното прех-
върляне на клиничната ситуация 
в зъботехническата лаборатория 
чрез отпечатък е важен етап в им-
плантатното протезиране, особено 
когато става дума за информация 
относно позицията, наклона, гео-
метрията на протезната платформа 
на имплантатите, както и състоя-
нието на пери-имплантатните тъ-
кани (1-2). Отпечатъчната техника 
в тези случаи има някои особе-
ности, тъй като имплантатите са 
механични устройства с твърдо 
свързани елементи, които за раз-
лика от естествените зъби нямат 
микродвижения, които биха могли 
да компенсират незначителната 
неточност на протезната реставра-
ция(3). 

ЦЕЛ: Целта на тази статия е да 
представи съвременните отпеча-
тъчни техники при протезиране 
върху имплантати чрез серия кли-
нични случаи.

ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИА-
ЛИ: Терминът „отпечатък“ се из-
ползва, за да опише негативно „ко-
пие“ на твърдите и меки тъкани на 
устната кухина, включително зъби, 
имплантати, гингива и алвеоларен 
гребен. Целта е създаването на по-
зитивно „копие“ на горепосочени-
те тъкани, под формата на гипсов 
модел (4).

Адитивният силикон (или поли-
винилсилоксан) и полиетерът по-
настоящем се смятат за материали 
на избор за снемане на отпечатък 
за протезиране върху импланта-
ти. Публикувани са сравнителни 
проучвания, които изследват точ-
ността и клиничното поведение 
на двата еластомерни отпечатъч-
ни материала (5-8). Повечето из-
следователи са съгласни, че няма 
съществена разлика в точност на 
отпечатъка, направен с поливинил-
силоксан и полиетер (8-12), освен 
това Wenz и колектив(13), сравня-
ват различните отпечатъчни техни-
ки като използват само адитивен 
силикон за целите на проучването 
и заключват, че едноетапната тех-
ника е довела до по-точни отпеча-
тъци.

Що се касае до вискозитета на 
материала предлага се използване-
то на среден вискозитет, тъй като 
той предлага някои предимства 
в клиничната практика. Средно 
вискозни или монофазни матери-
али могат да облеят отпечатъч-
ните щифтове без да оказват на-
тиск върху тях. Благодарение на 
високата финална твърдост може 
да се постигне точен отпечатък. 
Тяхната употреба обаче трябва 
да се комбинира с лъжица, която 
позволява равномерна дебелина 
на отпечатъчния материал около 

имплантатите. Могат да се използ-
ват и тестообразни материали или 
такива с висок вискозитет, но тях-
ната течливост е много по-малка. 
Поради тази причина те трябва да 
се използват в комбинация с таки-
ва с нисък вискозитет (коректури) 
за постигане на детайлни отпе-
чатъци. В ежедневната клинична 
практика, най-важният фактор за 
успешно отпечатване остава спаз-
ването на насоките и препоръките 
на производителя от страна на кли-
нициста, тъй като няма статисти-
чески значима разлика в точността 
на отпечатъците снети с полиетер 
или адитивен силикон. 

ОТПЕЧАТЪЧНА ТЕХНИКА: 
Изборът на отпечатъчна техника и 
точността на получения отпечатък 
се отнасят директно до пасивното 
прилягане на възстановяването, 
поддържано от имплантат, което 
е едно важно условие за успеха 
на възстановителната процедура. 
Неправилният отпечатък може да 
доведе до непасивно монтираща се 
метална рамка, която може да при-
чини механични усложнения като 
разхлабване или счупване на винт 
и /или фрактура на надстройката. 
Най-често използваните и широко 
приети са отпечатъчните техники  
с отворена и затворена лъжица.

Отпечатъчна техника 
с отворена лъжица 

Техниката на отворена лъжи-
ца включва вграждането на отпе-
чатъчни щифтове (или кепета) в 
отпечатъчната маса по време на 
финалния отпечатък (4) и тяхно-
то едновременно отстраняване от 
устата. Използваните отпечатъчни 
лъжици могат да бъдат предвари-
телно модифицирани фабрични 
пластмасови лъжици или специал-
но изработени индивидуални ак-
рилни лъжици, след снемане на ди-
агностични отпечатъци с алгинат. 
Съществуват и метални лъжици с 
подвижни части, които позволяват 
достъп до винтовете на отпечатъч-
ните щифтове през отпечатъчния 
материал. (Фиг. 1) За техниката на 
отворената лъжица е необходимо 
да се използват отпечатъчни щиф-
тове с дълги ретенционни винтове, 
които могат да бъдат достигнати 
през отворите в лъжицата (Фиг.2) 
След полимеризиране на отпеча-
тъчната маса винтовете се раз-
виват и отпечатъчните щифтове 
остават фиксирани в отпечатъка и 
се изваждат едновременно с него 
от устата на пациента. За да се из-
работи лабораторният модел към 
отпечатъчния щифт се фиксират 
лабораторни аналози на импланта-
тите и се фиксират с ретенционни 
винтове. 

Гингивалната маска на модела се 
оформя с добавянето на материал, 
имитиращ меки тъкани, най-често 
това е адитивен силикон. В някои 
клинични случаи се налага пред-
варителното свързване на отпе-
чатъчните щифтове. Шинирането 
осигурява изключителна здравина 
и устойчивост на комплекса отпе-
чатъчни щифтове и предотвратява 
разместването при изваждането на 
отпечатъка. От друга страна обаче 
процесът отнема допълнително 
време, през което пациентът тряб-
ва да стои с отворена уста. 

Предимства на техниката: 
l По-лесно отпечатване на им-

плантати с неблагоприятен на-
клон. Отпечатъчните шифтове 
остават включени в отпечатъка и 

ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ 
ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ
Доц. Стефанос Куртис*, лектор на Научния конгрес на БЗС в Бургас. Той ще има и участие в уъркшоп проява.

Фиг.1: Фабрична метална от-
печатъчна лъжица с подвижни 
сегменти, която се използва при 
техниката с отворена лъжица 

Фиг.2: Отпечатъчни щифтове с 
дълги ретенционни винтове за 
техника с отворена лъжица

Фиг.3: Отпечатъчни щифтове 
с къси ретенционни винтове за 
техника със затворена лъжица

Фиг.4: Отпечатъчни щифтове за 
затворена лъжица с пластмасови 
кепета з акуратно репозициони-
ране в отпечатъка

Фиг.5: Случай А: първоначална 
клинична ситуация с фиксирани 
отпечатъчни щифтове за затво-
рена лъжица 

Фиг.6: Пластмасови кепета за 
по-лесно репозициониране в от-
печатък, фиксирани върху отпе-
чатъчните щифтове

Фиг.7: Снемане на отпечатък 
със затворена лъжица(Hydrorise 
implant, Zhermack Co, Италия)

Фиг.8: Работен модел Фиг.9: Възстановяването, 
ажустирано към модела 

Фиг.10:Финалното възстановя-
ване

Фиг.11: Случай В: първоначална 
клинична ситуация 

Фиг.12: Отпечатъчни щифтове 
за отворена лъжица 

Фиг.13: Индивидуална лъжица с 
отвори за отпечатъчните щифто-
ве на нужната височина

Фиг.14: Снемане на отпечатък 
с отворена лъжица (Hydrorise 
implant, Zhermack Co, Италия)

Фиг.15: Работен модел

Фиг.16:Финалното възстановя-
ване

Фиг.17: Случай С: първоначал-
на клинична ситуация 

Фиг.18: Шинирани отпечатъчни 
щифтове 

не е необходимо допълнителното 
им наместване, което минимизира 
възможността от грешки. 
l Напрежението при изважда-

нето на отпечатъка е по-малко- тъй 
като не се налага да се освобожда-
ва от зоните около отпечатъчните 
щифтове. 
l По-лесно отпечатване на кон-

вергиращи или близко разположе-
ни имплантати. 

Недостатъци на техниката: 
l Необходима е индивидуална 

или персонализирана фабрична 
лъжица. 
l Необходимо е отпечатъчните 

щифтове да бъдат разкрити преди 

да полимеризира отпечатъчния ма-
териал. 
l Затруднения в дисталната зона 

поради дължината на щифтовете. 
l Удължено работно време ин-

траорално, тъй като всички ре-
тенционни винтове трябва да се 
развият преди да се извади отпеча-
тъка.                                 На стр. 6

*доцент към катедрата по протетична дентална медицина, Факултет по Дентална Медицина към Националния и Каподистрийски Университет в Атина 
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От стр. 5
Отпечатъчна техника 
със затворена лъжица

При тази техника в отпечатъчна-
та лъжица (индивидуална или фа-
брична) няма отвори над имплан-
татите. По време на отпечатване и 
след изваждане на отпечатъка от-
печатъчните щифтове остават фик-
сирани към имплантатите, имити-
райки отпечатъчната техника при 
изпилени зъби. Поради тази при-
чина отпечатъчните щифтове са 
по-къси и с по-къси ретенционни 
винтове (фиг.3). След изваждане на 
отпечатъка от устата отпечатъчни-
те щифтове се развиват и се изпра-
щат отделно в лабораторията. Там 
към тях се прикрепят имплантат-
ните аналози и така сдвоените щи-
фтове се връщат на съответните си 
места в отпечатъка, за да се отлее 
работният модел. За да се осигури 
по-точно ажустиране на щифто-
вете в отпечатъка някои компании 
препоръчват използването на спе-
циални пластмасови отпечатъчни 
кепета, които се фиксират върху 
отпечатъчните щифтове и оста-
ват включени в отпечатъка (Фиг. 
4). По този начин репозициони-
рането на щифтовете се извърш-
ва с голяма точност, тъй като има 
само една фиксирана позиция без 
опасност от потъване или ротира-
не на щифта в отпечатъчната маса. 
Дизайнът на кепето варира между 
различните производители. Важно 
е обаче, компанията-производител 
на имплантата, който трябва да 
бъде възстановен, да предлага ак-
сесоари за отпечатък както с отво-
рена, така и със затворена лъжица. 

Преимущества на техниката: 
l Лесна техника, подобна на 

класическата отпечатъчна техника 
за неподвижно протезиране. 
l Лесно приложима във всички 

зони на съзъбието без да се налага 
прекомерно отваряне на устата. 
l Възможно е едновременното 

отпечатване на имплантати и зъби.
l Не е необходимо изработване-

то на индивидуална лъжица.

l Скъсено интраорално работно 
време в сравнение с техниката с 
отворена лъжица. 

Недостатъци на техниката: 
l Репозиционирането на отпе-

чатъчните щифтове в отпечатъка 
може да доведе до неточности, 
особено ако не се използват отпе-
чатъчни кепета. 
l Създава се напрежение в отпе-

чатъчния материал при изваждане 
на отпечатъка. 
l Затруднено изваждането на 

отпечатъка от имплантати с небла-
гоприятен наклон. 
l Влошена точност на отпеча-

тъка при близко разположени им-
плантати. 

ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ: 
Случай А: В представения слу-

чай (случай А) трябваше да бъдат 
протезирани два мандибуларни 
имплантата (региони 44 и 46). Тъй 
като имплантатите бяха с благо-
приятен наклон и отстояха адекват-
но от съседния зъб (Фиг. 5), беше 
приложена техника със затворена 
лъжица (техника с репозициони-
ране). Поставиха се пластмасовите 
кепета за по-лесно позициониране 
в последствие (фиг. 6). Използван 
е поливинил-силоксан (адитивен-
силикон) с по-плътна и по-течлива 
консистенция (Heavy и Light маси 
на Hydrorise implant, Zhermack Co, 
Италия) с фабрична метална лъ-
жица и се изработи точен работен 
модел (Фиг. 7 и 8). Възстанови се 
с неснемаема конструкция с вин-
това ретенция, която лежи пасивно 

(фиг. 9 и 10).
Случай Б: В случай Б трябваше 

да бъдат протезирани: два макси-
ларни имплантата (15,16), а също 
и зъб 14 с корона (фиг. 11 и 12). По-
ради близостта и неблагоприятния 
наклон на имплантатите се пред-
почете техника с отворена лъжица. 
Дебелината на периимплантните 
тъкани допълнително би увели-
чила и трудността за правилното 
фиксиране на кепетата за повторно 
позициониране в отпечатъка. Пър-
воначално се сне диагностичен от-
печатък с алгинат и върху отлетия 
гипсов модел се изработи индиви-
дуална лъжица от фотополимерна 
плака. Лъжицата се ажустира, за 
да се осигури свободен достъп до 
отпечатъчните щифтове (Фиг. 13). 
Използваха се адитивни силикони( 
Heavy и Light маси на Hydrorise 
implant, Zhermack Co, Италия) как-
то за имплантатите, така и за ес-
тествения зъб. Изработи се точен 
работен модел (Фиг. 14 и 15). Им-
плантатите бяха натоварени с две 
блок корони с винтова фиксация, 
а върху естествения зъб се цимен-
тира единична металокерамична 
корона (фиг. 16).

Случай С: В случай С трябваше 
да бъдат протезирани три манди-
буларни имплантата(региони 34,35 
и 36)(Фуг.17.) Имплантатите не са 
успоредни помежду си и са с не-
благоприятен наклон. В допълне-
ние предния имплантат е поставен 
дълбоко под нивото на гингивата. 
Тези фактори благоприятстваха из-
ползването на техника с отворена 
лъжица. Пациентът имаше много 
стриктен график, който не позволи 

предварителното изработване на 
индивидуална лъжица. Използва 
се фабрична пластмасова лъжица, 
в която се изрязаха отвори за отпе-
чатъчните щифтове. С цел пости-
гане на максимална точност щиф-
товете бяха шинирани със зъбен 
конец, обвит около тях и покрит 
със самополимеризиращ материал 
(Pattern Resin, GC Co, Япония) фиг. 
18. Използван беше адитивен си-
ликон (Hydrorise implant, Zhermack 
Co, Италия), чиято висока финална 
твърдост подпомогна безпроблем-
ното фиксиране на отпечатъчните 
щифтове при изваждане на отпе-
чатъка (фиг.19 и 20). Изработи се 
работен модел, имплантатите бяха 
протезирани с металокерамични 
блок корони с винтова фиксация 
(фиг.21 и 22). 

СРАВНИТЕЛНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ВЪРХУ ТОЧНОСТТА 
НА ОТПЕЧАТЪЧНИТЕ 
ТЕХНИКИ 
Публикувани са няколко срав-

нителни изследвания, касаещи 
точността на двете отпечатъчни 
техники-с отворена и затворена лъ-
жица(14-25). Повечето проучвания 
стигат до заключението, че техни-
ката с отворена лъжица е по-точна 
(15-18), други не намират значи-
телни различия (19,23), докато в 
ограничен брой проучвания тех-
никата на затворената лъжица дава 
по-точни резултати (24,25). Други 
проучвания показват също така, 
че има връзка между отпечатъч-
ната техника и броя на импланта-
тите. В повечето проучвания с три 

или по-малко имплантати, няма 
статистически значима разлика в 
резултатите от двете техники (21-
23). Изследователските статии ка-
саещи случаи с повече от четири 
имплантата (14-18) предполагат, 
че техниката с отворена лъжица 
дава по-добри резултати, докато 
в други проучвания няма статис-
тически значима разлика (19-20). 
Базирайки се на тези данни може 
да се заключи, че за ограничен 
брой имплантати (n <3) изборът 
на техника няма значение, докато 
в случаите при които трябва да се 
протезират повече имплантати (n> 
3) техниката с отворена лъжица е с 
преимущество. 

И накрая, въпреки че няма не-
опровержими клинични доказа-
телства, повечето изследвания 
показват, че шинирането на отпе-
чатъчните щифтове може да по-
добри точността на отпечатъка. 
Други автори твърдят обратното 
- качеството на отпечатъците се 
влошава поради деформация на 
отпечатъчния материал и полиме-
ризационното свиване на шинира-
щия материал. (26-27). Много про-
учвания сравняват двата варианта 
на техниката с отворена лъжица - с 
шинирани и нешинирани щифто-
ве. Според повечето автори резул-
татите при шиниране са по-добри 
(16,20,21,28-31); други твърдят, че 
нешинираните щифтове се отпе-
чатват по-добре (27,32,15), а трети 
не отбелязват статистически зна-
чима разлика между двете техники 
(14,17,19,21,24,33,34). 

Превод от английски език: 
д-р Й. Йонкова

Фиг.19 и 20: Снемане на отпечатък с отворена лъжица (Hydrorise  
implant, Zhermack Co, Италия)

Фиг.21: Работен модел Фиг.22: Финалното възстановя-
ване

ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ 
ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ

XVIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме лекторите на Научния 

конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да 
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ В ЕСТЕТИЧНАТА 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОМАТОЛОГИЯ

Д-р Карлос Фернандез Виларес 
Клиника Азеро & Виларес 
„Матео Гарсия“ 12, 28017 Мадрид, Испания
www.azerovillares.com

Възстановителната дентална медицина с всеки изминал ден 
е по-взискателна поради няколко фактора: функция, есте-
тика, лекота. Затова се нуждаем от някои преки пътища и 

протоколи, които ни позволяват да постигнем добри резултати с 
няколко стъпки и не толкова сложни неща, дигиталната стома-
тология ни помага в ежедневната ни практика, но винаги трябва 
да знаем основите, за да бъдем успешни с нашите пациенти. По 
време на лекцията ще се демонстрират някои съвети и трикове от 
тази ежедневна работа, за да накарат всички лекари по дентална 
медицина да я възпроизведат по осъществим, обучаващ и повто-
ряем начин.

ситета Комплутенс в Мадрид, 2002 г. 
Преподавател в следдипломната квалификационна програма по Естетична дентал-
на медицина в университета „Комплутенс“ в Мадрид.
Преподавател в програмата за продължително следдипломно обучение (модули 
„Антериорни композитни възстановявания“ и „Клинични случаи“) в университета 
„Комплутенс“ в Мадрид от 2006 г. 
Професор в програмата по следдипломна квалификация по Орална рехабилитация, 
естетика и нови технологии в университета в Алмерия, Испания. 
Професор в програмата по следдипломна квалификация по Орална рехабилитация, 
естетика и нови технологии в университета в Мурция, Испания. 
Член на испанското общество на денталните протезисти.
Автор на раздел, посветен на естетиката в книгата „El Manual de Odontología“.
Автор на няколко статии, посветени на естетичната дентална медицина, публикува-
ни в уеб издания.
Международен лектор и клиничен демонстратор по темите на естетичната и възста-
новителната дентална медицина, провел над 200 курса в Европа и Америка.
Почетен член на групата Style Italiano.
Работи в частна клиника Азеро & Виларес с естетична и възстановителна насоче-
ност в Мадрид, Испания. 

През 2000 г. завършва специалност „Дентална медицина“ в университета „Комплу-
тенс“ в Мадрид. Следдипломно обучение по естетична дентална медицина в универ-
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Тази година за домакин на 23-ия 
конгрес на Балканското стома-
тологично дружество (BaSS), 

бе избран румънският град Яш. Защо 
Яш, е въпросът, който си зададох пър-
воначално? Оказа се, че това е красив 
град, разположен на седем хълма, с 
богата история и култура, който в про-
дължение на три века е бил столица на 
Молдовското кралство. В Яш е осно-
ван първият университет в Румъния, 
а в момента в града има пет универ-
ситета, включително медицински, в 
който се извършва и обучението по 
дентална медицина. 

Интересен факт, свързан с Бълга-
рия, е, че от 1641 година в града се 
съхраняват мощите на Св. Петка-
Параскева Търновска, всебългарска 
и всеправославна закрилница. И до 
днес те привличат поклонници, особе-
но на нейния празник – 14 октомври. 
На това станахме свидетели и ние, 
когато посетихме храма и търпели-
во изчакахме повече от половин час, 
докато дойде реда ни до саркофага, в 

който е положено тялото на светицата. 
Несравнимо и неописуемо е чувство-
то, което те обзема там - простота, 
смирение и сила. Вълнението изпари 
всичките мисли от главата ми, оста-
наха неизречени молитвите, които си 
бях наумил. На другия ден отидохме 
отново. Тогава освен за личното здра-
ве на близките нам хора се помолихме 
и за просперитет на Българския зъбо-
лекарски съюз и неговите членове и 
благоденствие на нашата Родина. 

Официалната церемония по откри-
ването на 23-ия Конгрес се проведе в 
красивия Национален театър „Василе 
Александри“. Проф. Норина Форна, 
председател на организационния ко-
митет и домакин на конгреса, първа 
приветства гостите и даде думата на 
проф. Аргириос Писиотис, президент 
на BaSS, да даде началото на конгре-
са. След това последователно своите 
приветствия към присъстващите на-
правиха и официалните гости на съ-
битието. Сред тях личаха имената на 
Ана Лейла, президент на ERO-FDI, 
Патрик Еско - паст президент на FDI, 
също така и кмета на града и окръга 
Михай Чирика. 

Д-р Николай Шарков, като съвет-
ник на FDI, прочете приветствие от 
президента на Световната дентална 
федерация, д-р Катрин Кел. Церемо-
нията бе излъчвана на живо по мест-
ната телевизия и може да бъде видяна 
на Фейсбук страницата на Балканско-

то стоматологично дружество. 
Домакините от Румъния се бяха по-

старали и направиха отлично впечат-
ление именно с начина на отразяване 
на конгреса. Голям екип от фотогра-
фи, оператори и репортери снимаха 
подробно всички събития, вземаха 
интервюта от участниците, от лек-
торите и своевременно публикуваха 
всички материали в социалните ме-
дии. Конгресът се проведе под наслов 
„Денталната медицина на по-младите 
спрямо по-възрастните пациенти“. 
По сведение на организаторите на 
конгреса, са се регистрирали над се-
демстотин участници, изнесени са 
57 лекции, 259 орални презентации 
и са представени 179 постера. Освен 
лектори от всички балкански страни, 
имаше такива и от Африка, Конго, Ру-
анда и Кот д‘Ивоар, от Азърбайджан, 
Франция, Полша и Португалия. Бъл-
гария участва с пет постера от ФДМ-
София и Пловдив и лекция, предста-
вена от д-р Севда Янчева, асистент в 
катедра Консервативно зъболечение, 
ФДМ, МУ-София. Лекцията и бе на 
тема: „Композити за дистални възста-
новявания - съвременни достижения в 
развитието на полимерния матрикс“. 

По време на конгреса се проведоха 
две заседания на членовете на Съве-
та на BaSS, на които бяха обсъдени 
актуални проблеми, касаещи органи-
зацията, направен бе финансов отчет, 
представени бяха кандидатурите на 

организаторите на следващия кон-
грес. Дейно участие в дискусиите, 
както винаги взе, д-р Шарков, безспо-
рен авторитет и локомотив на органи-
зацията, в думата на когото членовете 
на съвета винаги се вслушват. Той 
също така участва и в дебат, провел се 
в кметството на града, на тема “Све-

товни здравни политики в сферата на 
денталната медицина“. 

Накрая на общото събрание на 
ВaSS, бяха гласувани и приети за 
първи път промени в Устава на Бал-
канското стоматологично дружество, 
бе прието също и домакинството на 
24-ия Конгрес да бъде в Тирана, Ал-
бания. Накрая искам да изкажа и на-
шите благодарности на д-р Даниел 
Чорука, лекар по дентална медицина 
и преподавател в денталното учили-
ще, който бе наш водач и гид за тези 
три дни в Яш и направи така, че да се 
почувстваме като у дома си и да ис-
каме да се завърнем пак там някога, 
защото останаха невидени още много 
интересни неща, като например парка 
Копоу, с неговата ботаническа гради-
на и в който се намира сребролистата, 
многовековна липа, около която е оби-
калял, търсейки вдъхновение, гениал-
ният румънски поет Михай Еминеску. 
Ето и стих от „Приказка за леса“ .

„По света ще тръгнем двама -
с обич лесно се живей,
ще отдъхнем край потока,
който под липата пей.“

Д-р Ивайло Методиев

XXIII КОНГРЕС НА БАЛКАНСКОТО 
СТОМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО, 

11-12 МАЙ, ЯШ, РУМЪНИЯ
Следващият конгрес на BaSS ще се проведе в Тирана, Албания

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Фа-
култета по дентална медицина в Медицински 
университет – Варна. Той бе избран с катего-

рично мнозинство на Общо събрание на факултета, 
което се проведе на 10 май. По време на общото съ-
брание бяха определени още и нов числен и структу-
рен състав на факултетния съвет. 

Проф. Пеев е и ръководител на първия Универси-
тетски медико-дентален център в България.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 
година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентал-
на медицина с отличен успех в МУ-София. Започва 

работа като ординатор в отделение за специализи-
рана хирургична помощ на Районна стоматологична 
поликлиника в Казанлък. От 2005 до 2008г. е док-
торант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при 
МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация 
на тема „Имедиатно функционално натоварване на 
интраосални остеоинтегрируеми имплантати“ и му 
е присъдена ОНС „Доктор“ по научна специалност 
„Хирургична стоматология“. От 2012 до 2013г. е 
редовен асистент в катедра по „Пародонтология и 
ЗОЛ“ във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асис-
тент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирур-
гия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. 
От 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна и ръково-
дител на катедра по „Пародонтология и дентална 
иммплантология“. От 2016г. е професор по дентална 
имплантология. През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е 
удостоен с индивидуална награда „Варна“ в сферата 
„Хуманитарните науки“ за цялостна научноизследо-
вателска, преподавателска и лечебна дейност в об-
ластта на денталната имплантология, създаването и 
ръководството на първия в страната университетски 
медико-дентален център към Медицински универ-
ситет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Има 
над 100 научни труда с редица оригинални приноси 
в денталната имплантология в световен мащаб.

Велина Марковска, ПР на МУ-Варна

ИЗБРАН Е НОВИЯТ 
ДЕКАН НА ФДМ-ВАРНА
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Традиция в годините са от-
личните отношения меж-
ду ФДМ – Пловдив и РК 
на БЗС – Пловдив. Израз 

на това е и поредната прекрасна 
инициатива на двете ръководства в 
лицето на Декана на ФДМ, проф. 
д-р Георги Тодоров и председателя 
на РК на БЗС д-р Трифон Антонов, 
организатори на Първи научен 
конгрес „Наука и практика – ръка 
за ръка“.

Конгресът се проведе от 20.04 – 
21.04.2018 г. в Аула Магна на Фа-
култета по дентална медицина. Та-
кова събитие от подобен мащаб и 
формат се организира за първи път 
в Пловдив, но интересът към него 
бе толкова голям от колеги, студен-
ти и преподаватели, че залата се 
оказа малка за всички желаещи.

Целта на конгреса бе да постави 
обединяващо и целеустремено на-
чало не само за специалисти и ле-
кари-изследователи, а и за профе-
сионалистите, лекари по дентална 
медицина и студенти. Желанието 

бе да се пренесе най-новото и мо-
дерно знание от денталната наука 
в ежедневната ни практика в името 
на пациентите и тяхното съвремен-
но и отговорно лечение.

Заслуга за това имаха и специ-
ално поканените гост лектори: 
проф. д-р Игор Лебеденко, дмн от 
Москва, д-р Елдад Шерон от Изра-
ел, д-р Марио Баретта от Италия, 
проф. д-р Георги Тодоров, проф. 
д-р Нешка Манчорова, доц. д-р 
Весела Стефанова, доц. д-р Иван 
Ченчев.

Тема д-р Марио Беретта бе: „Ме-

ниджмънт на меки и твърди тъкани 
посредством съвременни биомате-
риали в имплантологията“. Целта 
на модерната имплантологична те-
рапия в естетичните области вече 
не се представя от успешната ин-
теграция на имплантата или от въз-
становяването на зъба. Финалният 
резултат трябва да бъде възста-
новяване, заобиколено от меко- и 
твърдотъканна среда в хармония с 
наличните зъби. При планиране на 
лечението гингивалното здраве е 
между първите основни естетични 
цели; то също така е съществено 
при обмислянето на гингивалната 
морфология и контур.

Темата на лекцията на проф. Г. 
Тодоров бе: „Ретракцията на ве-
нечното джобче – задължителна 
и преходна деформация“. Лекто-
рът подчерта, че отдръпването и 
отварянето на венечното джобче 
осигурява разкриване на препа-
рационните граници, спиране на 
кървенето, прецизен отпечатък, 
качествено изработена конструк-

ция. Той обстойно разгледа и ана-
лизира методите за ретракция при 
протетично лечение, механизмите 
на тази преходно предизникана 
деформация, съществуващите съ-
временни техники на гингивално 
отдръпване. Пред аудиторията се 
представи и цялостния и задъл-
жителен протокол на отваряне на 
венечното джобче с ретракционни 
конци, фабрични рингове, имплан-
тиране с медикаменти и разтвори, 
памучни кепета, модифициран 
еластомер, импрегниране с меди-
каменти и разтвори.

Доц. д-р Весела Стефанова, дм 
говори за „Оценка на състоянието 
на зъбната пулпа. Клинични и па-
раклинични тестове. Лазер-доплер 
флоуметрия“. Лазер-доплер фло-
уметрията е съвременен метод за 
изследване на кръвната перфузия, 
чрез който е възможно да се напра-
ви обективна оценка на състояние-
то на зъбната пулпа.

Иновационни технологии и ма-
териали в адхезията на 21 век бе 
лекцията на проф. Н. Манчорова. 
Бяха показани адхезивните стра-
тегии за директно възстановяване 
при фрактура и кариесни разру-

шения както в дъвкателното съзъ-
бие, така и в областта на усмивка-
та, както и индикации и различни 
протоколи за тотално и селективно 
ецване, и самоецване. Участници-
те научиха практически трикове 
как да изградят „невидима“ обту-
рация чрез сингъл-шейд (композит 
в един цвят и транслуцентност) и 
мулти-шейд техники (композит 
в повече от един цвят и транслу-
центност). Бе предложен директен 
адхезивен подход за лечение на ка-
риес при пациенти с екстремно дъ-
вкателно налягане (парафункции, 
бруксизъм). Коментирани бяха 
стратегии за елиминиране на зъбна 
свръхчувствителност при оголени 
шийки и корени. 

Голям беше и интересът към съ-
пътстващата програма от практи-
чески курсове и постерна секция.

Стиснали ръка за ръка, за да уве-

ковечат това събитие, председате-
лите на организационния комитет, 
проф. д-р Тодоров и д-р Трифон 
Антонов, споделиха:

„Когато имаме ясна визия и 
цел, организацията е лесна, дори 
и в днешното високо динамично 
и трудно време. Желанието ни е 
всичко научено тук да се пренесе в 
денталните ни практики“, поже-
ла проф. Тодоров.

„Да не се забравя, че всички 
ние сме тръгнали от тая Светая 
Светих на академизма и искаме 
да продължим „ръка за ръка“ в 
науката и практиката“, заяви в 
приветственото си слово д-р Три-
фон Антонов. Поздравления бяха 
поднесени от народния представи-

тел, доц. д-р Георги Йорданов и от 
заместник-ректора на МУ – Плов-
див, проф. Сивков.

Д-р Шарков, председател на УС 
на БЗС, сравни Пловдив, избран 
за Европейска столица на култу-
рата за 2019 г., с настоящото съби-
тие, което е достойно да превърне 
Пловдив и в столица на денталната 
наука и практика. 

Дългата история на човечест-
вото доказва, че тези, които са се 
научили да си сътрудничат, да над-
граждат знания и възможности, са 
най-ефективно оценени и успеш-
ни.

Да пожелаем първия научен кон-
грес „Наука и практика – ръка за 
ръка“ да се превърне в традицио-
нен форум за ФДМ – Пловдив и РК 
на БЗС – Пловдив. 

Д-р Юра Пандушева 

НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА

Д-р Марио Беретта изнесе лекцията : „Мениджмънт на меки и твърди 
тъкани посредством съвременни биоматериали в имплантологията“

Проф. Георги Тодоров и д-р Трифон Антонов

Проф. Мошонов
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Свободата да избираш. Няма 
аргументи срещу факта, че 
това е сред най-висшите 

човешки свободи, ако не и най-ви-
сшата. 

За мнозина изборът да посетят 
форума във Велинград бе лесен и 
традиционен, предвид дългата му 
история на провеждане.

За първи път обаче той е Нацио-
нален форум по дентална медици-
на и наистина показа израстване.

Пак за първи път лекарите по 
дентална медицина от РК на БЗС 
– Пазарджик и участниците и гос-
тите на Националния форум изля-
зоха пред целия град. Официал-
ното откриване бе на централния 
площад във Велинград. Имаше 
приветствия, уникална със своята 
автентичност музикално-артистич-
на програма, подкрепа от страна на 
местната власт и, разбира се, много 
настроение, както и предпоставки 
за нараснало самочувствие.

С общината на Велинград бе 
договорено кратко спиране на ре-
монтните дейности в пешеходната 
зона в центъра на града, за да може 
да се проведе спокойно церемони-

ята по откриването. Сигурно това 
е от редките случаи, в които зъбо-
лекари спират със събитие багери 
и работници, които работят по про-
ект „Спа столицата на Балканите“ 
да стане едно още по-привлекател-
но място. 

Като по поръчка от организато-
рите спря и дъждът и пролетното 
слънце огря сцената и площада 
пред хотел „Здравец“, където се 
проведе лекционната част от фо-
рума.

Запазената марка на града – ма-
жоретният състав, подкрепен от 
духов оркестър, както и фолклор-
ната група от с. Драгиново, привле-
че вниманието към откриването на 
форума.

На него свои приветствия под-

несоха: зам.-кметът на града, г-жа 
Томева, главният секретар на БЗС, 
д-р Борислав Миланов, предсе-
дателят на УС на СРК, д-р Бисер 
Ботев,зам.-председателят на БЗС, 
д-р Светослав Гачев, който прочете 
приветствието от името на предсе-
дателя на БЗС, д-р Николай Шар-
ков. Бяха прочетени приветствия 
и от името на д-р Силвия Дими-
трова, председател на ККА и зам.-
председател на БЗС, а д-р Гергина 
Милкова, председател на Съвета 
на Фонда за подпомагане, привет-
ства колегите си от името на РК на 
БЗС – Бургас, където ще се прове-
де в началото на следващия месец 
най-голямото научно събитие, ор-
ганизирано от БЗС – традицион-
ният Научен конгрес. Специален 

поздравителен адрес бе изпратен и 
от проф. А. Филчев, декан на ФДМ-
София.

Д-р Красимира Сариева, предсе-
дател на РК на БЗС – Пазарджик, 
прие поздравителните адреси в 
присъствието на д-р Н. Дремалова, 
представител на домакините от Ве-
линград, със свое съпричастие към 
организирането на форума.

По време на провеждането на 
форума се състояха и заседания на 
две от постоянните работни коми-
сии на БЗС – Комисията по норма-
тивните актове (КНА) и Комисията 
за НРД.

Организаторите се бяха погри-
жили и за организиране на мини 
дентално изложение в залите на 
хотел „Здравец“.

Лекционният ден започна с те-
мата за приложението на ниско 
енергийното лазерно лечение в 
съвременната дентална медицина 
с лектор проф. Христина Лала-
бонова от ФДМ – Пловдив. Тя 
разгледа типовете лазери според 
мощността, като подчерта, че за 
терапия се използват до 3-ти клас. 
Най-важно е да познаваме в прак-
тиката абсорбционната диаграма и 
да отчитаме биологичното дейст-
вие в определеното поле. Когато 
знаем какво искаме да направим, 

можем да определим каква енергия 
да дадем на съответната тъкан.

Проф. Лалабонова запозна с 
възможностите за използване на 
нискоенергийното лазерно лече-
ние (НЕЛЛ) при мекотъканни и 
костни рани и с възможностите за 
стимулиране на заздравителните 
процеси (биостимулиращия ефект 
на НЕЛЛ).

Три са най-важните параметри за 
постигане на терапевтичен резул-
тат: избор на подходяща дължина 
на вълната, използване на подходя-
ща мощност, прилагане на необхо-
димата енергия. 

Последвалите лекцията търгов-
ски презентации продължиха те-
мата за конкретното използване на 
определения тип лазери в дентал-
ната практика. Лекция на д-р Ста-
нимир Банчев се спря на фотодина-
мичната терапия като алтернативен 
метод за лечение на бактериални 
инфекции в устната кухина.

Проф. Радосвета Василева от 
ФДМ – София разгледа състояни-
ята, затрудняващи ендодонтската 
диагностика, като показа много 
клинични случаи. Лекторът разгле-
да случаи на зъби със свръхброй-
ни канали и лечение на странични 
латерални канали с топла конден-
зация. Тя показа и третиране с 

препарат, показващ наличие на не-
разкрити канали. 

Проф. Василева обърна внима-
ние и на неправилното тестуване 
оплакванията на пациента и как да 
ги преодолеем в практиката.

А що се отнася до бъдещето 
на  ендодонтията, специалисти от 
екип, ръководен от изследователя 
на терапевтични биоматериали от 
Университета на Нотингам, Вели-
кобритания, д-р Адам Селиз (Adam 
Celiz), са разработили материал 
за запълване на зъбния канал от 
собствените стволови клетки на 
зъба. Те създали нов тип пълнител 
от синтетичен биоматериал, който 
стимулира растежа на стволовите 
клетки в пулпата на зъба. Както 
обикновените пълнители, биомате-
риалът се инжектира в зъба, а след 
това се втвърдява под ултравиоле-
това светлина. Засега това лечение 
не се прилага в масовата практика, 
но изследователите работят върху 
практическото му внедряване. В 
бъдеще всички пълнители могат да 
бъдат направени от такъв регенера-
тивен материал, за да може повре-
деният зъб да се излекува сам, като 

се намалят случаите на отхвърляне 
на пълнителя и потенциално дори 
да се елиминира нуждата от по-
чистване на кореновите канали.

Лекцията на доц. Павел Ста-
нимиров – „Болести на лигавица-
та на устната кухина“, задържа до 
късния следобед вниманието на ау-
диторията. Лекторът показа тежки 
случаи от практиката си и призова 
колегите си открито да не чакат 
дълго при съмнение и незараства-
щи лезии на устната кухина.

Ракът на устната кухина заема 
3 до 5% от всички злокачествени 
тумори в света и има големи вари-
ации в различните зони на Земята. 
Това е най-честият тумор на глава-
та и шията, и заедно с карцинома 
на орофаринкса през последните 
30 години заема 6-о място в света. 
Ежегодно в света само от рак на 
устната кухина се диагностицират 
300 000 нови случая, като се съоб-
щава за увеличаване на случаите 
при млади хора.

Денталният форум завърши с 
гала вечеря, по време на която 
участниците можеха да се насла-
дят на изпълненията на родопски 
фолклор, на детска музикална гру-
па, както и на изключителния танц 
на шампионите по спортни танци, 
които са от Велинград.                 ДМ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕЛИНГРАД

„Най-висшата човешка дейност е ученето с цел разбиране, защото разбирането означава свобода“, 
Спиноза

Момент от работното заседание на комисиите

Откриване на Националния форум по дентална медицина във Велинград

Проф. Христина Лалабонова, лектор на форума

Участниците в официалното откриване
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Специалистите смятат, че 
най-трудно е да рестарти-
раш нещо. Да възвърнеш 

успешно започнатото и прекъсна-
ло във времето.

Екипът на РК на БЗС – Плевен 
успя да даде зелена светлина на 
Регионалния форум по дентална 
медицина „Панорама“, който се 
проведе от 20 до 22 април 2018 г. 
в града. Форумът съвпадна по вре-
ме и с провеждания в гр. Пловдив 
Първи научен конгрес „Наука и 
практика – ръка за ръка“. Не мо-
жем да не споменем, че гр. Плевен 
бе първият, в който се проведе Ре-
гионален форум по дентална ме-
дицина на БЗС.

Подкрепата за младия пред-
седател на УС на РК на БЗС, д-р 
Павлин Стефанов, бе осезаема. В 
организацията и най-вече в реали-
зацията на програмата на форума 
се включиха много от по-опитните 
му колеги. Те бяха модератори на 
проявите, жури на студентското 
състезание, съдии на спортната 
програма и наистина направиха 
всичко необходимо събитието да 
стане факт, като истински дома-
кини. 

Известен проблем за органи-
заторите създаде наложилата се 
промяна на часа на лекцията на 
д-р Сарачинели, но те споделиха, 
че отчитат този факт за бъдещите 
прояви на територията на РК – 
Плевен.

Силното участие на български 
лектори в лицето на проф. Сте-
фан Пеев и д-р Явор Миланов бе 
подкрепено от звездата на Style 
Italiano, д-р Моналдо Сарачинели. 
Форумът започна именно с прак-
тическия курс на д-р Сарачинели: 
„Оптимални естетични резултати 
във фронталната част“.

Като част от съпътстващата 
програма бе и проведеното състе-
зание между студентите от трите 
факултета по дентална медицина, 
което е запазена марка на форума 
в Плевен.

Тази година провеждането на 

лекционната програма в Клинич-
на база 2 на УМБАЛ „Д-р Георги 
Странски“ бе облекчено от на-
личието на редовен тролейбусен 
транспорт до залата. Зала „Маг-
нум“ е емблематична за Плевен, 
защото в нея е чел лекции и Но-
беловият лауреат за медицина и 
физиология д-р Х. Хаузен.

Участниците във форума бяха 
приветствани от д-р Николай Шар-
ков, председател на УС на БЗС. 

Приветствен адрес бе изпратен 
и от Георг Спартански, кмет на 
гр. Плевен, който бе прочетен от 
д-р Поля Петева, секретар на УС 

на РК на БЗС – Плевен. Поздрави-
телни адреси имаше още от проф. 
Томов и проф. Горчев от МУ – 
Плевен.

Един от аспектите на импланто-
логията бе разгледан в лекцията на 
проф. Стефан Пеев от ФДМ – Вра-
на. „Естетиката в имплантология-
та“ бе неговата тема, като лекто-
рът разгледа детайлно критериите 
за постигане на естетика и систе-
мата за оценка на мекотъканната 
естетика. 

Най-предизвикателни за им-
плантолога са клиничните случаи 
в естетични зони. Проблемите в 
естетичната зона са свързани с 
мениджмънта на меките тъкани, 
възможност за оформяне на па-
пила, недостиг на костни тъкани, 
особено интерпроксимално и ве-
стибуларно. При възстановяване-

то на преден липсващ зъб в мес-
та без недостиг на тъкани могат 
да бъдат получени предвидими 
резултати, включително естети-
ка, тъй като съседните зъби оси-
гуряват поддръжка на тъканите. 
Основната част от лекцията бе 
посветена на лечебната после-
дователност в имплантологията, 
осигуряваща оптимална естети-
ка в случаи с повишен естетичен 
риск. Проф. Пеев обърна внима-
ние на аудиторията, че в края на 
всяко лечение трябва да се напра-
вят изводи за евентуални слабости 
в работата.

Д-р Моналдо Сарачинели е ав-
тор на множество публикации в 
сферата на естетичната дентал-
на медицина както в италиански, 
така и в световни специализирани 
издания. Собственик е на частна 
практика „Студио Сарачинели“, 
Гросето (Италия). Той е лектор по 
Ендодонтия и Възстановителна 
дентална медицина в Университе-
та на Сиена, Сиена (Италия). Д-р 
Сарачинели придаде международ-
но звучене на Регионалния форум 
в Плевен.

„Композитната революция в 
Style Italiano – полезни съвети и 
насоки“ бе темата на неговата лек-
ция. Директният възстановителен 
метод в днешно време предста-
влява най-добрия терапевтичен 
вариант, във връзка с минимална 
инвазивност, особено при по-мла-
дите пациенти, с огромно предим-
ство, що се касае запазването на 
първоначалните резултати в дъл-
госрочен план. Това позволява да 
се отложат максимално дълго в 
бъдещето по-инвазивни и скъпо-

струващи процедури.
Д-р Сарачинели сподели с ау-

диторията „трикове“ от своята 
практика за по-лесно поставяне 
на изолация с кофердам и какво 
правим при неправилно подреде-
ни зъби. При точно позициони-
ране на платното поставянето не 
би трябвало да отнема повече от 
2 минути. С отлична мултимедия, 
елегантно и разбираемо предста-
вяне на материята със стил, така 
ще бъде запомнена лекцията на 
д-р Сарачинели. 

Лекционният ден продължи с 
темата: „Зъби по мярка – проекти-
ране на позицията и дължината на 
централните резци спрямо рамката 
на устните“ на д-р Явор Миланов. 
В областта на денталната медици-
на особен интерес представлява 
спонтанната експозиция на види-
мата част от съзъбието, ограниче-
но от т.нар. рамка на усмивката. 
Ако красивата усмивка (компо-
зицията от зъби и меки тъкани) 
е приета като ключов фактор за 
самочувствието на всеки човек, 
факт е, че тя не е единственият 
момент, при който се наблюдава 

спонтанната зъбна експозиция 
спрямо рамката на устните. Осно-
вен и водещ момент в дизайна на 
усмивката е разположението на 
централните резци спрямо рамка-
та на устните. Освен пропорцията 
между ширина и дължина на зъб-
ната корона, пропорциите спрямо 
останалите зъби (златното сечение 
и др.), съвременният дизайн на 
усмивката включва преди всичко 
разположението на централни-
те резци спрямо очертанията на 
устните в статика и при говорна 
функция. 

Съпътстващата програма за 21 
април включваше и футболна сре-
ща, проведена под наслов: „Мла-
достта среща опита“. На след-
ващия ден организаторите бяха 
предложили безплатна уъркшоп 
проява за използването на техно-
логията на плазмолифтинг в ден-
талната медицина.

Ако трябва да обобщим про-
ведения форум, то трябва да ка-
жем, че рестартът на първите бе 
успешен. Град Плевен в новата си 
премяна със завършен ремонт на 
главната градска част допринесе 
за пълноценното протичане на ре-
гионалния форум.                       ДМ

ОТЛИЧЕН РЕСТАРТ 
ЗА РЕГИОНАЛНИЯ ФОРУМ 

В ПЛЕВЕН

Футболното състезание

Д-р Явор Миланов, лектор на форума

Д-р Моналдо Сарачинели, Италия

Студентското състезание
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Д-р Стефанов, поздравления 
за рестарта на денталния 
форум в Плевен. Разкажете 

ни как се стигна до това решение 
и кое го наложи?

Д-р Павлин Стефанов, пред-
седател на УС на РК на БЗС – 
Плевен: Преди всичко искам да 
Ви благодаря за трибуната, която 
ми давате, за да могат нашите дела 
да достигнат до все повече колеги 
в цялата страна. Още в кандидат-
председателската си кампания бях 
обещал на всички колеги и прия-
тели, че с новото ръководство ще 
възстановим форума в гр. Плевен. 
Смятам, че като пионерен в това 
отношение град Плевен и колегите 
от РК на БЗС – Плевен заслужават 
събитие, което да включва в себе си 
световно известни лектори и съпът-
стваща програма, отговаряща на ви-
соките им критерии. 

Така че, в този ред на мисли, мога 
да кажа само едно – решението 
беше взето светкавично, единодуш-
но и с много вълнение за предсто-
ящите организационни събития.

Как бе привлечен лектор като 
д-р Сарачинели? Защо избрахте 
точно него?

Познавам д-р Сарачинели от 
Научния конгрес на БЗС, който се 
провежда в гр. Бургас. Още тогава 
ми направи ярко впечатление като 
лектор, който умее да разказва ув-
лекателно, като специалист, който 
владее умело изкуството на дентал-
на медицина и едновременно с това 
комуникира с публиката, карайки я 

да се чувства едно цяло с него. Д-р 
Сарачинели се съгласи мигновено, 
зарадва се, че ще гостува в прекрас-
ната ни страна, ще се запознае с 
нови и различни хора и ще има въз-
можността да се наслади на краси-
вата българска провинция. 

Вие сте най-младият председа-
тел на РК на БЗС. Как успявате да 
съвместите всички задължения, 
които имате?

Ще си позволя да цитирам мой 
голям приятел, д-р Борис Андонов, 
който винаги казва следното нещо, 
към което аз се придържам стриктно 
в ежедневието си: „Винаги има вре-
ме за задачите, които си поставяме. 
Управлението на времето разграни-
чава успешните хора от останали-
те“. Всеки може да намери време за 
поставените от него цели, но важно-
то е да разпределя равномерно вре-
мето си, да има добър екип, който 
да му помага и на последно, но не 
и по важност място, да има човек до 
себе си, който да не спира да го под-
крепя и окуражава. Искам да изкажа 
своята огромна признателност към 
съпругата ми, д-р Вяра Стефанова, 
без чиито компромиси и помощ ня-
маше да успея. С цената на жертви 
и лишения от личното време и не 
само, твърдя уверено, че младостта 
е огромно предимство, особено ко-
гато до себе си има опита в лицето 
на по-зрелите колеги.

Как би изглеждал форумът до-
година? Имате ли вече идеи? 

За всички наши приятели и парт-

ньори искам да заявя, че форум 
ще има и догодина. Style Italiano 
отново, разбира се, но ще има още 
изненади. Живот и здраве, пред-
стоят ни прекрасни летни месеци, 
в които всеки един от нас ще има 
възможността да отдъхне от натру-
паната умора. А наесен с нови сили 
ще започнем покоряването на нови 
върхове!

Ще Ви подкрепят ли колегите 
Ви от УС на РК на БЗС – Видин, 
Враца, Монтана, Габрово, Ловеч, 
Русе, Велико Търново за органи-
зирането на един голям форум в 

Северна България?
За мен ще е чест да работя с близ-

ките колегии. Ние винаги сме гото-
ви да положим общи усилия, да се 
трудим рамо до рамо за благоден-
ствието и развитието на колегите 
си. Уважавам всеки един човек, кой-
то желае да действа, да допринесе 
с нещо за общата ни кауза. Вратата 
ни винаги е отворена! Времето ще 
покаже кой би искал да ни подаде 
ръка. 

РК на БЗС – Плевен поема 50% 
от таксата на Научния конгрес на 
БЗС в Бургас. Как ще мотивирате 

колегите си да участват в най-го-
лямото научно събитие на БЗС?

Благодаря за въпроса! Мисля, че 
най-силна мотивация за колегите 
трябва да бъде факта, че могат да 
съчетаят слънчевите лъчи и сините 
вълни с полезното в професионал-
ния ни свят и живот, има прекрасна 
съпътстваща програма и гала вече-
ря, която е единствена по рода си! 
А тази година се очаква Научният 
конгрес в гр. Бургас да е нещо на-
истина специално от гледна точка 
на лектори! Очакваме с нетърпение!

Въпросите зададе: 
Емилия Караянева

УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ВРЕМЕТО РАЗГРАНИЧАВА 

УСПЕШНИТЕ ХОРА ОТ ОСТАНАЛИТЕ

Д-р Павлин Стефанов и д-р Поля Петева, се-
кретар на РК на БЗС-Плевен, при открива-
нето на форума
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anaftin.bg
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www.gengigel.bg

Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване 
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• Gengigel® prof подпомага възстановяването  

на тъканите и заздравяването на раните:
     ▪ след поставяне на импланти
     ▪ след изваждане на зъб
     ▪ след пародонтално мащабиране  
       и изрязване на корена
     ▪ при почистване на зъбен камък

ПОКАЗАНИЯ: кървящи и подути венци • гингивит • пародонтит • оперативни процедури •  
разранена тъкан на венците причинена от протези и брекети • израстване на зъб 

Хиалуронова киселина

ФОРМУЛА ЗА 
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ
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Налични в аптеките. 
Gengeigel® Prof e наличен  
само в Денталните депа.
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ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ 
по терапия 

с Шуслерови соли

Немската академия по хомеопатия и природолечение 
съвместно с Aлпен Фарма България 

организира

За информация – следете сайта на CREDO WEB
или пишете на k_kaparova@alpenpharma.bg

Тел.: 02/861 40 00

Успешно завършилите курса получават сертификат  
от Немската академия по хомеопатия и природолечение

начало

октомври 2018 г.
продължителност

1 година - 
всеки месец по  
1 нова лекция и тест

място

www.credoweb.bg

Курсът на обучение е безплатен. 
Необходима Ви е само регистрация 
в www.credoweb.bg
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Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8983 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам 2 микромотора Kavo със 
светлина и обратни наконечници на 
W&H със светлина. Продавам и автоклав 
W&H Lica, кугел и проявителна машина. 
Тел.0888979 646

Продавам рентген Кодак 2200 с RVG 
6000,с фирмен сертификат и софтуер,за 
информация-0888758334

Продавам дентална практика в Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За 
контакт - 0888 833194 (след 20h)

Продавам стоматологична практика, 
действаща, с два напълно оборудвани 
стоматологични кабинета – 60м2, с обща 
чакалня и стерилизационна. Практиката е 
оборудвана с периферия , автоклав, шка-
фове „Сименс“. Намира се на булевард 
„Пенчо Славейков“, срещу входа на Ме-
дицинска Академия. Практиката същест-
вува от 28 години. Цена по договаряне. 
тел.: 0888 576 440

Продавам чисто нов ,оборудван, пер-
фектен кабинет в Благоевград. Акт 16. Д-р 
Георгиев 0887003868

Продавам стоматологичен юнит „ЮС-
7 медиа“, наконечници, компресор и нови 
резервни части,стоматологични  метални 
шкафове – 3бр., на цена - 490 лв. София. 
Телефон за контакт: 0888576440.

Продавам осветително тяло за дента-
лен юнит. Използвано много малко. Прак-
тически чисто ново. Резервна крушка H 
80 w. Прави прекрасно осветително пет-
но. Корекция на освет.петно. Лесен мон-
таж. Д-р Георгиев 0887003868

Продавам 2 бр. турбини- NSK- Japan, 
нови, неразопаковани, push button. За кон-
такт -0885593772 ( след 20 ч ) 

Продавам цялостно стоматологично 
оборудване с периферия, маслен компре-
сор и други. - 0888-269-463 гр. София

Продавам оборудван стоматологичен 
кабинет в гр. София, район „Красна поля-
на“, стоматологична машина и стол Медия 
7М, в много добро състояние. Цена по до-
говаряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

Продавам стомтологична машина ЮС 
7 М/ работеща/,стол за пациента, ком-
пресор, наконечници, амалгамобъркачка. 
Цена 650 лв. Тел. 0889327099

Продава ЮС5М в отлично състояние 
350 лв. Бургас - 0898716708

Продавам работещ зъболекарски ка-
бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй като 
се намира в жилищен блок и апартамента 
е 70 квадр. метра. Практиката съществу-
ва от 1994 год. Кабинета е оборудван с 
всичко необходимо (ултразвук, фотопо-
лимерна лампа, амалгамобъркачка) вклю-
чително и с дребен инструментариум и 
консумативи, както го изисква добрата 
дентална практика. Може да се започне 
работа веднага. Цената за апартамента с 
денталната практика, с всичко гореспоме-
нато е 32000 Евро, тел.0895683896 

Продавам два броя машини ЮС 7 ме-
дия. За информация: 0887/ 532 736 – Д-р 
Раянлиев, Пловдив

Продавам пълно стоматологично 
оборудване на изгодна цена с 2 бр. стом. 
стол. (текмил, дентсан) работещ дентален 
кабинет в центъра на гр.Карлово GSM: 
0889840317

Продавам стоматологичен стол Юнит 
ЮС-7М, амалгамобъркачка с дозатор и 
швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 
740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За ин-
формация: 0882/ 080 082

Продавам стоматологичен юнит с 
горно окачване Viewdent – Китай, висок 
клас. Към него е включено: компресор; 
ултразвук DTE със светлина; микромотор; 
2 броя шлаух със светлина. Цена 4 500 лв. 
Юнитът е много запазен. В експлоатация 
е от 3 години и половина. Снимки на ма-
шината могат да се видят на сайт www.
dr-bozov.com .

За повече информация: 0888 93 91 92 – 
д-р Красимир Бозов, Пловдив.

Продавам оборудван стоматологичен 
кабинет в гр. София, район „Красна по-
ляна“, стоматологична машина и стол Ме-
дия 7М, в много добро състояние. Цена по 
договаряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 
19 ч.

Продавам италиански автоклав. Цена: 
по договаряне, д-р Чолакова 0888 94 71 16 
гр. Силистра

Продавам стом. машина Медиа в от-
лично състояние, мощен рефлектор, пери-
ферия  турбинен наконечник с пуш бутон 
и други наконечници, стол за стоматолога, 
компресор ,параван, бяло бюро, материа-
ли и пособия - 800 лв. 0878 671036 

ДАВА ПОД НАЕМ

Дава се смяна под наем в напълно 
оборудван и разработен кабинет в ЦГЧ 
гр.Бургас 0888758334

Давам под наем стоматологичен каби-
нет, София център, тел.0896629104, Д-р 
В. Накова

Давам под наем дългосрочно напълно 
обзаведен кабинет в отлично състояние 
в гр. София, кв. Орландовци. За контакт: 
0898437041, д-р Петрова.

Давам кабинет под наем, София- цен-
тър, пл. „Лъвов мост“, до изхода на метро-
станцията GSM 0887601064

Давам смяна под наем в новооборуд-
ван работещ стоматологичен кабинет. Ка-
бинета се намира на ул. Баба Илийца, кв 
Красно Село. За повече информация д-р 
Цолова 0888581067. 

Дава под наем оборудвана стоматоло-
гична клиника с 3 стола- кв. „Лозенец“ в 
непосредствена близост до метро станция 
„Стадион Васил Левски“ ,GSM:0878 28 
06 36

Давам кабинет под наем в София, 
ж.к.Борово. Разработен и на комуникатив-
но място. Със запазени 2 смени - вторник 
и четвъртък от 14 до 19 ч. Тел.за контакт: 
0888268773

Давам под наем помещение подходя-
що за стом. кабинет или други цели, гр. 
Враца, пл. „Левски“ - 0878 671036 

Отдавам по наем смяна в разработен 
и напълно обзаведен стоматологичен ка-
бинет, намиращ се в центъра до МОЛ Со-
фия. Кабинета се намира в зъботехниче-
ска лаборатория. Лице за контакт: Славчо 
Гълъбов Телефон за контакт: 0899 10 44 
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Давам под наем смяна в зъболекарски 
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” № 
2. За информация: 032/ 25 24 32

Отдава се смяна под наем в деноно-
щен спешен кабинет по дентална меди-
цина в гр. Пловдив. За информация: Д-р 
Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р Славова 
– 0885/ 84 48 42

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Пловдив, 
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, 
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За 
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 – 
Д-р Попова

Давам под наем оборудван кабинет в 
гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34 
15 84

Давам под наем оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. Пловдив. За информа-
ция: 0897/ 988 845

Дава се под наем напълно оборуд-
ван стоматологичен кабинет. Гр. Плов-
див, ул.”Волга” № 46. За контакти: Д-р 
Кръстев – 0897/ 988 845

Давам под наем смяна в напълно обо-
рудван дентален кабинет в центъра на 
Пловдив.За информация: 0887/ 532 736 – 
Д-р Раянлиев, Пловдив

Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, рабо-
тещ, в центъра на гр. Пловдив. За инфор-
мация: 0898/ 35 75 34

Давам под наем самостоятелен стома-
тологичен кабинет, регистриран към РЗИ 
и постоянно функциониращ от 2005г., 
след основен ремонт. Супер локация-
кръстовището на бул.”Васил Априлов” 
и ул.”Ген. Дан. Николаев” до Второ РУ 
на МВР с лице на бул.”Васил Априлов”. 
Кабинетът разполага със самостоятелна 
чакалня, просторна тераса / за пушачите 
/, освен стандартното оборудване има ав-
токлав ескулап и въздушен микромотор. 
Всичко е в перфектно състояние, техни-
чески изправно и работещо. За контакти: 
0888 61 71 04 и 0888 64 01 54.

ТЪРСЯ

Стоматологичен кабинет в гр. София 
търси стоматолог за работа на процент. 
Кандидатите могат да изпращат автобио-
графия и данни за контакт на имейл адрес: 
dentana_studio@abv.bg, както и запитва-
ния за допълнителна информация.

Търся стоматолог за работа в стома-
тологична клиника в центъра на град Бур-
гас. тел: 0888 78 55 09 

Търси дентален лекар за работа на 
процент или смяна под наем в работещ, 
добре оборудван дентален център /лазер-
на апаратура, ендомотор, аспирационна 
система, рентген,физиотерапия/ в гр Со-
фия. За информация тел. 0887/095846.

Търси лекар по дентална медицина 
за работа на процент в разработен каби-
нет в жк. Люлин център. За контакт  0888 
925378

Фирма изкупува отработена амалгама 
на цена - 100 лева за килограм. Тел. 0899 
948 166.

СЛЕДДИПЛОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ЦЕНТЪР ПО ОРТОДОНТИЯ ФДМ  - СОФИЯ
Проф. Л. Андреева, д-р; Проф. В. Крумова, д-р ; Доц. В. Петрунов, д-р; Доц. М. Динкова, 
д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р; Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров, д-р

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ОРТОДОНТИЯ 

Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с фиксирана техника – курс в четири нива
Първо ниво –17-18.03.2018г; Второ ниво – 21-22.04.2018 г; Трето ниво –02-03.06.2018г
Лица за контакти:  Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg 
Биомеханика в ортодонтията – 19-20.05.2018г 
отговорник: Доц. Петрунов тел. - dr.petrunov@mail.bg
Интерсептивно лечение в ортодонтията – 07-08.07.2018г
отговорник: д-р Гайдарова - krasi_gaidarova@abv.bg
Ортодонтско лечение на пациенти с променен брой зъби и зъби с ектопично положение –
06-07.10.2018г
oтговорник: проф. Андреева - lauragurgurieva@gmail.com
Методи и средства за печелене на място в зъбната дъга – 03-04.11.2018г
oтговорник: доц. Йорданова - gretayordanova@gmail.com

Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец преди започването му.
КУРСОВЕТЕ СА АКРЕДИТИРАНИ ОТ БЗС

Лица за контакти: 
Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg
Д-р Алагъозова тел. + 359888412982, alagiozova@abv.bg

СРЕЩА НА ВИПУСК 
1993 НА ФДМ СОФИЯ

Среща на випуск 1993 на ФДМ София, на 
23.06.2018 г. За повече информация следете група-
та във Фейсбук: „Випуск 1993 на Стоматологичен 
факултет – София” и/или д-р Иво Йонков 0887 
969 225, dr_ionkov@abv.bg

ЮБИЛЕИ
УС на РК на БЗС – Благоевград честити кръг-

лите годишнини на д-р Цветанка Панчева, д-р Зоя 
Станоева и д-р Нушка Пачеджиева, като им поже-
лава здраве, много късмет, лично щастие, истин-
ски хора до тях, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС – Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
УС на РК на БЗС – Враца честити кръглите го-

дишнини на д-р Милена Славчева и д-р Цветан 
Облаков, като им желае здраве, късмет, профе-
сионални успехи и много щастливи мигове! 

УС на РК на БЗС – Враца

Министерството на здравеопазването 
подготвя проект за пилотно въвеж-
дане на NAT технология в Нацио-

налния център по трансфузионна хематоло-
гия и в държавното дружество „Бул Био“. 
Проектът ще е част от националните 
програми, подпомагащи развитието на 
научните изследвания към Министер-
ството на образованието и науката, 
а индикативната му стойност е 2 
млн. лв.

Предвидено е да бъдат закупени 
апарати от висок клас за извърш-
ване на NAT диагностика на да-
рената кръв, с необходимите за 
нея реактиви и софтуерно осигу-
ряване. Министерството на здра-
веопазването ще изготви единна методика и 
процедура за въвеждането и прилагането на техно-
логията в трансфузионната система на Република 
България. Предвижда се и провеждане на обуче-

ние на специалистите, които ще работят с висо-
котехнологичната апаратура. NAT техноло-

гията за диагностика на дарената кръв е 
най-точният известен на науката метод 

за из- следване на кръвта за 
в и - русите на хепатит В, С, 

ХИВ и други инфек-
ции. Към момента 
кръвта се изследва 
по така наречения 

„серологичен метод“. 
Разликата между двата 

подхода е в по-високата чувстви-
телност и прецизност на NAT техно-

логията. При нея прозоречният пери-
од, в който е налице инфекция, но тя е 

без клинична проява и не може де бъде кон-
статирана, е в рамките само на няколко дни. При 
серологичните изследвания периодът е по-дълъг и 
трае близо месец.

МЗ РАБОТИ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕТО НА NAT 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА 
НА ДАРЕНАТА КРЪВ
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО
ЛАВИНА ОТ 

ЗДРАВНО-
НЕОСИГУРЕНИ

Здравно неосигурените българи 
са общо 719 хиляди души. От тях 
най-голям е делът на неосигурени-
те по причини, които държавата не 
е посочила. Те са 393 хил. души. 
Това се разбира от отговор на фи-
нансовия министър Владислав 
Горанов на въпрос на депутата 
от БСП. Общо 233 хил. души са 
безработните, които нямат право 
държавата да ги осигурява. Само-
осигуряващите се лица, които не са 
си платили здравните вноски, са 57 
хил., а онези, които са декларирали 
и не са внесли парите си за здраве, 
са 22 хиляди. Без осигуровки за ме-
дицинска помощ са общо и 10 хил. 
бежанци. Заради неплащане на 
здравни вноски всеки пълнолетен 
може да загуби правото на безплат-
на медицинска помощ. Това често 
се случва на завършващите средно 
образование, които кандидатстват в 
университет или си търсят работа. 
В този период те трябва сами да се 
осигурят, като в тази графа попадат 
около 6000 души.

БЛАГОТВО-
РИТЕЛНО ЗА 

ГЕОРГИ
Почетна награда на събитието 

по случай третата годишнина на 
българското представителство на 
болница „Гювен“ Анкара получи 
проф. д-р Гьокхан Яджъ, завеж-
дащ отделението по бариатрична 
и метаболитна хирургия в болни-
цата. Той бе обявен за „любимия 
доктор на българските пациенти“.
Сред гостите беше и Георги Ко-
лев от Варна – пациент на болни-
ца „Гювен“, който, макар и трудно 
подвижен, беше дошъл лично да 
засвидетелства благодарността 
си. Инсулт, получен по време на 
сърдечна фибрилация го парали-
зира през 2009 г., а днес, след се-
рия процедури в болница „Гювен“  
Анкара, той вече успява да пра-
ви крачки с помощта на помощни 
средства. Наред с ботокс, мануал-
на и медикаментозна терапия на 
Георги се прилага лечение чрез 
„Локомат“ – роботизирано ус-
тройство, което изпраща сигнали 
до мозъка, чрез постоянно повта-
рящи се упражнения, така че да 
го накара да преработи тези сиг-
нали правилно и даги превърне 
в движения. Борбата на момчето 
обаче продължава, а българско-
то представителство, в лицето на  
г-жа Мерилин Хасанова, пое анга-
жимента да набере необходимите 
средства, за да се доведе лечението 
на Георги до успешен край. 

МАЛАЙЗИЯ 
ПРЕДЛОЖИ 10 

ГОДИНИ ЗАТВОР 
ЗА „ФАЛШИВИ 

НОВИНИ“
Премиерът на Малайзия Наджиб 

Разак внесе днес в парламента за-
конопроект за обявяване на „фал-
шивите новини“ за незаконни, пре-
даде „Ройтерс“.Текстът предвижда 
солени глоби и до 10 години затвор 
за разпространяване на неверни 
информации, което предизвика 
безпокойство за медийната сво-
бода в азиатската държава преди 
тазгодишните парламентарни из-
бори. Премиерът Наджиб Разак е 
замесен в корупционен скандал за 
милиарди долари. Правозащитни-
ци се опасяват, че целта на новата 
законодателна инициатива е да 
криминализира новинарски мате-

риали за евентуални провинения 
на хора от правителството и кри-
тичните мнения, отбеляза „Асоши-
ейтед прес“. Текстът определя като 
фалшиви новини всички „новини, 
информации, данни и съобщения, 
които са напълно или частично 
неверни, независимо дали са под-
несени под формата на статии, ви-
деоматериали и аудиозаписи“. Това 
ще се наказва с 10 години затвор, 
глоба от до 500 000 рингита (128 
000 долара) или и двете. Според 
представители на правителство-
то опозицията използва фалшиви 
новини като оръжие за печелене 
на гласове. Те предупреждават, 
че всякакви новини за затъналия 
в дългове малайзийски държавен 
фонд 1 Ем Ди Би (1MDB), които не 
са потвърдени от правителството, 
са фалшиви. Други южноазиатски 
страни, включително Филипините 
и Сингапур, също предложиха за-
конопроекти за борба с фалшивите 
новини.

ЕДИНЕН 
СТАНДАРТ ЗА 

ФИНАНСИТЕ НА 
ДЪРЖАВНИТЕ 

БОЛНИЦИ
В изпълнение на Решение на На-

родното събрание от 9 юни 2017 г., 
днес министърът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев депозира в 
парламента единен Стандарт за фи-
нансово управление на държавните 
лечебни заведения – търговски 
дружества. Целта е с прилагането 
на стандарта да се стабилизира фи-
нансовото състояние на болниците 
чрез въвеждане на единни правила 
за управление на финансовите и 
човешките ресурси, възлагането 
на обществени поръчки, текущо 
наблюдение и отчитане на дей-
ността. Стандартът ще бъде нераз-
делна част от договора за възлагане 
на управлението, с който на всеки 
ръководител на лечебно заведение 
с над 50% държавна собственост 
ще бъде вменено задължението да 
го спазва, като ще се предвидят и 
съответни санкции при неизпъл-
нението му.Единният стандарт ще 
влезе в сила от месец април тази 
година. През второто тримесечие 
на 2018 г. лечебните заведения за 
болнична помощ ще отчитат и ре-
ализират дейността си съгласно 
стандарта. 

ТАЙНИТЕ НА 
ХРАНАТА

Над 10 от използваните добавки 
при производството на традицион-
ни продукти, или известни повече 
като Е-та, ни дебнат на трапезата. 
Само в козунаците, продавани ма-
сово в супермаркетите и по паза-
рите, те са най-малко 6. Най-често 
във великденския хляб се среща 
Е-330 известна сред народа като 
лимонтузу или лимонена кисе-
лина. Въпросната съставка се из-
ползва за консервант на продукта. 
Освен нея в масовите козунаци за 
увеличаване на трайността им се 
използват още две добавки - Е-220 
(серен диоксид) и калциев пропио-
нат (Е-282). От емулгаторите, пред-
назначени да направят възможно 
образуването или поддържането 
на хомогенна смес от две или по-
вече несмесими съставки, като 
олио и вода, в храната се влагат 
моно- и диглрицериди на мастни-
те киселини (Е-471). За оцветител 
се влагат азорубин и кармазин (Е-
122) и каротин (Е-160а). Целта е 
да се постигне търговски вид на 
продукта, защото, за да се намали 
цената му, за производството му 
най-често се използва яйчен прах, а 
не яйца. Така например консевран-

тът Е-282, предпазващ храните от 
образуването на бактерии, мухъл 
и плесени, в големи количества е 
толкова токсичен, че се използва 
като пестицид. Има свойството да 
се натрупва в организма и може 
да предизвика силно главоболие и 
повишаване на кръвното наляга-
не. При децата може да причини 
раздразнителност, безпокойство, 
нарушения в съня. Оцветителят 
в козунака Е-122 се получава от 
въглищен катран. Провокира не-
желани реакции при астматици и 
хора, които са алергични към аспи-
рин. Забранен е в САЩ, Норвегия, 
Швеция и Австрия. Същият цвят 
се влага и в почти всички бои за 
яйца на пазара. За целта се използ-
ват още няколко Е-та Е-102, Е-110, 
Е-122, Е-131 и Е-133. Е102, тартра-
зин, жълто №5 може да провокира 
пристъпи на астма и уртикария при 
деца. Има доказана връзка с тумори 
на щитовидната жлеза, увреждане 
на ДНК и хиперактивност. Използ-
ва се и в оцветените напитки, слад-
киши, сладка, мармалади, зърнени 
закуски, различни снаксове и ца-
ревични пръчици, сухи супи, риба. 
Забранен е в някои страни от ЕС. 
Е-110 - жълто №6, крие риск от ур-
тикария, ринит, запушване на носа, 
алергии, хиперактивност, тумори в 
бъбреците, болки в корема, гадене 
и повръщане.

СБОГОМ НА 
БОЛНИЦА 

„РОКФЕЛЕР“
МБАЛ „Рокфелер“ в Петрич е 

обявена в ликвидация и така на 
практика тя вече няма да фукнцио-
нира. Това реши общинският съвет, 
който прие решението на кмета 
Димитър Бръчков да се прекрати 
дейността на общинското друже-
ство. Болницата няма лиценз от ми-
налата година и не развива никак-
ва дейност. Дотам се стигна след 
сливането й с тази в Сандански и 
обединението им в МБАЛ „Югоза-
падна болница“. В „Рокфелер“ е на-
значен ликвидатор, който трябва да 
направи пълен анализ на активите 
и пасивите на закритото дружество 
в законовия срок. След това трябва 
да се удовлетворят вземанията на 
кредиторите, които обаче няма да 
са в тяхната цялост. Вече бившата 
болница има най-голям дълг към 
НАП, тъй като не е изплатила 1.2 
млн. лв. за осигуровки. 

ЗА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ И CAM-

BRIDGE ANALYTICA
Повече от 35 000 българи са 

били засегнати от мащабния скан-
дал с манипулирането на данни на 
потребители на Facebook. Тяхна 
информация е била събрана не-
правомерно от консултантската 
компания Cambridge Analytica. 
Това са отговорили от компанията 
след запитване на БНТ. По данни 
на социалната мрежа 18 българи 
са свалили приложение под фор-
мата на анкета, даващо достъп до 
лична информация. Броят на за-
сегнатите обаче е в пъти по-голям 
- 35 718, тъй като приложението 
е получило достъп до профили-
те и на техните приятели. Освен 
списъка с контакти, информация-
та за потребителите е включвала 
детайли като електронна поща, 
рожден ден, роден град, място на 
пребиваване, снимки, видеа, харес-
вания и публикации в социалната 
мрежа. Не всички потребители са 
еднакво засегнати, тъй като разре-
шенията за приложението са били 
променяни във времето. „Използ-
вахме възможно най-разширена 
методология.“ казаха от Facebook. 
„Това е най-добрата ни прогноза 

за броя на хората, които директ-
но са инсталирали приложението, 
и броя на приятелите им, чиито 
данни може да са били събрани.“ 

ИЗЧЕЗВАМЕ 
БАВНО

През миналата година в страна-
та са регистрирани 64 359 родени 
деца, като от тях 63 955 (99.4%) са 
живородени. В сравнение с пре-
дходната година броят на живоро-
дените намалява с 1 029 деца, или 
с 1.6%, съобщиха от Националния 
статистически институт (НСИ). 
Коефициентът на обща раждае-
мост през 2017 г. е 9.0‰, а през 
предходната 2016 г., уточняват 
още от там. Според експертите на 
институцията това ниво близко до 
средното за ЕС, където по данни 
на Евростат коефициентът на раж-
даемост в 28-те държави членки 
(ЕС 28) през 2016 г. е бил 10.1‰. 
За сравнение най-високо равнище 
на раждаемост сред европейски-
те страни има Ирландия - 13.4‰, 
следват Обединеното кралство и 
Швеция - по 11.8‰. С най-нисък 
коефициент на раждаемост в Ев-
ропейския съюз е Италия - 7.8‰. 
В регионален аспект за страната 
ни най-висока е раждаемостта в 
областите Сливен - 12.5‰, София 
- 10.3‰, Стара Загора и Пловдив - 
по 9.6‰. В деветнадесет области 
раждаемостта е по-ниска от сред-
ната за страната, като най-ниски 
стойности се наблюдават в обла-
стите Габрово и Видин - по 6.5‰. 
Към 31 декември 2017 г. броят на 
жените във фертилна възраст е 
1,517 млн., като спрямо предходна-
та година намалява с близо 22 000, 
а спрямо 2011 г. - с почти 133 000. 
През 2017 г. броят на децата, роде-
ни от майки под 18 години, е 3251. 
Запазва се тенденцията на увелича-
ване на броя на децата, родени от 
жени на възраст 40 и повече навър-
шени години - от 1947 през 2016 г. 
на 2108 през 2017 г., отбелязват от 
статистиката. Средната възраст на 
жените при раждане на първо дете 
се увеличава от 27.0 години през 
2016 г. на 27.1 години през 2017 г. 
В регионален аспект средната въз-
раст при раждане на първо дете ва-
рира бележи съществени разлики 
- от 30.0 години за област София 
(столица) до 23.1 години за област 
Сливен, сочат данните на НСИ.

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
В СОФИЯ

В София вече има 60 електро-
мобила за споделено ползване на 
услугата SPARK. За петте месеца 
от стартирането си, платформа-
та успя да увеличи двойно авто-
парка и да разшири почти двойно 
зоните, в които може да се наеме 
или освободи кола на ток. SPARK 
е услуга от ново поколение, която 
позволява откриване и наемане на 
електрически автомобил през мо-
билен телефон, независимо дали 
искате да ползвате услугата 15 ми-
нути или няколко дни. След полз-
ване на услугата, може да оставите 
колата в „синя“ или „зелена“ зона, 
където електромобилите спират 
безплатно, или в определените за 
целта зони извън центъра на Со-
фия. SPARK е съвместен проект на 
Eldrive – компания, специализира-
на в изграждане и управление на 
инфраструктура от зарядни стан-
ции за електромобили и гъвкави 
схеми за дългосрочно наемане на 
електромобили, и литовската ком-
пания Ride Share, която предлага 
аналогична услуга за споделена 
мобилност с електромобили във 
Вилнюс, Литва.

ЛЕКАРСТВЕНА 
НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Европейската агенция по ле-
карствата (ЕМА) препоръча да 
бъде противопоказана употре-
бата на лекарствения продукт 
за рак на простатата Xofigo 
(радиев-223 дихлорид) в ком-
бинация със Zytiga (абиратерон 
ацетат) и преднизон/преднизо-
лон, поради наличие на данни 
за повишен риск от смърт и 
фрактури (счупване на костите) 
при тази комбинация. Xofigo и 
Zytiga могат да продължат да 
бъдат използвани поотделно, 
в съответствие с препоръките 
в тяхната продуктова инфор-
мация. Въвеждането на про-
тивопоказание представлява 
временна мярка за защита на 
общественото здраве, докато за-
върши оценката на всички дан-
ни в арбитражната процедура. 

МЕДИК НА 
ГОДИНАТА 2017

Проф. Лъчезар Трайков бе 
удостоен с отличието „Медик на 
годината 2017“, което се връчва 
от вестник „Форум Медикус“. 
Той бе отличен за безспорния 
му принос към диагностиката 
и лечението на Алцхаймер, ког-
нитивните и дегенеративните 
заболявания на мозъка от раз-
личен характер и за утвържда-
ването на българската невро-
логична школа в европейски и 
световен мащаб.През тази годи-
на наградата на специализира-
ния медицински седмичник бе 
връчена за 27-и път. 

ТЪРГОВИЯТА С 
ЛИЧНИ ДАННИ

От социалната мрежа 
Facebook са искали няколко 
големи американски болници 
да споделят данни за своите па-
циенти – какви болести имат и 
какви рецепти са им изписани, 
съобщава CNBC. Компанията е 
искала да направи проучване, 
като е възнамерявала да свърже 
болничните данни с тези, които 
тя самата е събрала. Така соци-
алната мрежа е щяла да помог-
не на болниците да разберат кои 
пациенти се нуждаят от по-спе-
циално лечение. Идеята обаче 
така и не била придвижена по-
напред от фазата на планиране, 
а когато се разгорял скандалът 
с неправомерно използваните 
от Cambridge Analytica лични 
данни, проектът съвсем бил 
замразен. „Не сме получили, 
споделили или анализирали ни-
чии данни“, заявил е предста-
вител на Facebook за CNBC. 

ИЗНОСЪТ НА 
ЛЕКАРСТВА

През годините паралелните 
търговци са проявявали инте-
рес към около 100 продукта на 
българския пазар, като износът 
на лекарства е два вида – ле-
гален и нелегален. В първия 
случай производителите уве-
домяват предварително лекар-
ствената агенция за експорта, 
изнасят само излишни коли-
чества продукти, след като е 
задоволено потреблението, пре-
опаковат ги с листовки на съот-
ветния чужд език, а стоката има 
ясен произход. В нелегалните 
канали обаче физически лица 
изкупуват от аптеките или бол-
ниците лекарства с фалшива 
рецепта и след това ги изнасят 
по нелегален път. Финансовият 
ефект от паралелната търговия 
е около 400 млн. лв. годишно, 
като половината от тях са неле-
гални по данни на Българската 
асоциация за насърчаване на 
паралелната търговия.


