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Какво може да мотивира 
общината на втория по 
големина град в България 
- Пловдив да съдейства 
активно за провеждането 
на едни истински дента-
лен празник...

 

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
Извънредният конгрес на БЗС ще се проведе на 21-22 

юни 2019 г. в парк хотел „Москва“ в гр. София, поради 
необходимостта от одобрението от Конгреса на „Правила 
за добра медицинска практика на лекарите по дентална 
медицина“, които съсловната организация трябва да 
изработи съгласно законовите промени.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 28.09.2019г. в Тракийска резиденция „Старосел” 
ще се проведе 12-ият традиционен семинар на РК на БЗС 
– Пловдив на тема: „Предизвикателствата на естетиката 
в ежедневната практика”. 

#КАЛЕНДАР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ГОРНА ЦЯЛА 
ПАЛАТИНАЛНО 
РЕДУЦИРАНА 
ПРОТЕЗА
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Един от най-сериозните проблеми в 
протетичната дентална медицина е 
разположението на ръба на горната 
цяла протеза...

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ОФОРМЯНЕ НА 
КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ 
САМО С ЕДНА ПИЛА
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Модерният подход ни позволява да улесним неи-
моверно ендодонтското лечение. 
Болшинсвото ендодонтски случаи могат да бъдат 
излекувани много по-лесно и без инциденти, ако 
използваме модерни инструменти и техники. 

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА  
ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА

С преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за бюджета на 
НЗОК бяха приети редица промени в 
нормативните разпоредби, които регу-
лират здравеопазването. 
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
СРЕЩА НА ТЕОРИЯТА 
НА ПОЗНАНИЕТО  
И ПРАКТИКАТА

Тази година Велинград бе в истинска 
празнична премяна, с напълно завър-
шен ремонт на централната градска 
част, с работещи фонтани и нова сцена 
на площад „Николай Гяуров“. Новият 
облик е наистина достоен за спа столи-
цата на Балканите. 

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС
„НАУКА И  
ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА“

Най-големият научен форум за спе-
циалисти по дентална медицина в 
Пловдивски регион се проведе във Фа-
култета по дентална медицина – Плов-
див. Над 600 регистрирани участници, 
специалисти в сферата на денталната 
медицина...
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Обръщение на председателя на  
Организационния комитет на Конгреса

СОЛТА НА ЗЕМЯТА
Уважаеми колеги,
Уважаеми приятели,
Уважаеми братя и сестри,

Предстои 19-ия Научен кон-
грес на Българския зъболекар-
ски съюз в гр. Поморие. Тази 
година ние „изневерихме“ на 
гр. Бургас. Временно премес-
тихме конгреса на 20 киломе-
тра северно от традиционно-
то ни място. Ще се върнем в 
Бургас отново, когато градът 
се подготви отново да ни по-
срещне, а това ще стане много 
скоро.

Конгресът се провежда в го-
дината на една знаменателна 
годишнина – 20 години от въз-
становяването на Българския 
зъболекарски съюз със Закон, 
20 години от 114-годишното 
съществуване на БЗС! Не е ли 
прекрасно!

Поморие, старо име Анхиа-
ло, е древен град, основан през 
V век пр.н.е. През II – I век 
пр.н.е. обособилият се незави-
сим град Анхиало се развива 
като първостепенен икономи-
чески център. Според един 
надпис от II век пр.н.е., открит 
в Поморие, тук е имало храм 
на египетските богове Озирис 
и Изида. Защо? Само можем да 
гадаем. Градът е бил кръсто-
път на историята. Днес лозар-
ството, винарството, добивът 
на сол и риболовът, туризмът 
и съпътстващите го дейности 
определят новото лице на По-
морие.

Научният конгрес! Искам да 
цитирам един от нашите пред-

ци – д-р К. Войнов, който казва 
следното: 

„Покрай другото Зъболе-
карският съюз има за цел: Да 
се грижи за наученото усъ-
вършенстване на членовете 
си; да следи развитието на 
Зъболекарството и посочва 
мерки за издигането му на по-
добаваща висота в страната.

…Всеки интелигент (инте-
лигентен човек) е длъжен да 
върви напред и да даде нещо 
както на народа си, така и на 
средата от която изхожда. 
Който няма амбиция да оста-
ви макар и слаба следа на общо-
полезна дейност, той прекарва 
живота си или в дрямка, или в 
осъдителен, никому непотре-
бен егоизъм. Той не е интели-
гент (интелигентен човек). 

Дайте малко за съсловието 
си и за народа си, за да полу-
чите всичко. Бъдете Солта на 
Земята“.

Именно – „солта на земята“, 
как добре се съчетава мястото 
с едни от древните солници на 
Земята!

Пожелавам на всички вас 
много слънчеви дни по време 
на 19-ия Научен конгрес на 
БЗС, дни, изпълнени с нови 
знания, научни предизвикател-
ства и не забравяйте да опита-
те отличните поморийски вина 

и да се забавлявате!
Побързайте с регистрацията 

за конгреса във вашите район-
ни колегии!

Ваш: Д-р Николай Шарков,
Председател на 

Организационния 
комитет на Конгреса 

Председател на УС на БЗС

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В XIX НАУЧЕН  

КОНГРЕС НА БЗС
06-08 ЮНИ 2019 Г., ГР. ПОМОРИЕ

XIX Научен конгрес на Българския зъболе-
карски съюз (БЗС) ще се проведе на 06–08 юни 
2019 г. в гр. Поморие, съпроводен от традицион-
ната голяма Дентална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обу-
чение (CE) на Световната дентална федерация 
(FDI). В научната програма на Конгреса лек-
ции ще изнесат изявени лектори от България 
и чужбина. За пореден път ще има и секция 
"Орални презентации" и секция "Постери".

Тържественото откриване на 19-ия Научен 
конгрес на БЗС ще се състои на 06.06.2019 г., 
Гранд хотел „Поморие“, „Атриум“ - тераса. Нача-
лото му ще бъде дадено в 19.00 часа, а краят на 
тържественото откриване ще бъде отбелязан с 
коктейл (20.00 – 22.00 ч.). 

Официалната вечеря, която ще се състои на 
08.06.2019 г. /събота/ от 20:00 часа в Гранд хотел 
„Поморие“, гр. Поморие.

Срок за регистрация за участие в XIX Нау-
чен конгрес на БЗС: до 31-ви май 2019 г.

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 
110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл на 
06.06.2019 г. (пропускателен режим с бадж). Так-
сата не включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2019 г.  - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 

50% от таксата правоучастие. Таксата не включва 
куверт за галавечеря!

СТРИЙМИНГ НА НАУЧНАТА ПРОГРА-
МА НА НАУЧНИЯ КОНГРЕС НА БЗС 

Поради технически софтуерни изисквания ще 
има само една цена, за всички желаещи да се въз-
ползват от тази възможност, в размер на 50 лв.

• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Кра-
ен срок за приемане на заявки - 22.05.2019 г.

Събира се от районните колегии (РК) заедно с 
таксата правоучастие, като изрично в поименните 
списъци се отбелязват платилите куверта за гала-
вечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се съ-
бират 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 право-
то за промени в конгресната програма и излож-
бата в последния момент!

Взрив в 
зъболекарски 
кабинет
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Взрив и пожар събудиха 
санданското село Ново 
Делчево. По първона-
чална информация е 
унищожен зъболекарски 
кабинет на стоматолози 
от Македония.
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ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Изработеният документ трябва да бъде приет до 30 юни 2019 г. и ще бъде гласуван  
от Извънредния конгрес на БЗС на 21 – 22 юни 2019 г. в град София

Проф. А. Филчев, д-р Г. Сойтариев, д-р Б. Ботев

От стр. 1

Именно в преките разпоредби 
на Закона е предвидено Бъл-
гарският зъболекарски съюз 

(БЗС) да изработи и приеме Прави-
ла за добра медицинска практика. 
Съгласно изискванията на общо 
четири закона е записано, че лека-
рите по дентална медицина трябва 
да имат Правила за добра практика, 
които са задължителни за всички. 
Нормативните документи на кои-
то се базира работата избраната от 
Управителния съвет на БЗС работна 
група са: Закон за здравето, Закон за 
съсловните организации на лекари-
те и лекарите по дентална медици-
на, Закон за лечебните заведения, 
Кодекс за професионална етика 
(чл.1-3, чл.11, чл.15, чл.28), както и 
Устава на БЗС (чл.48, чл.49).

Същевременно в по-късен етап бе 
възложено на националните консул-
танти по специалности да изработят 
и внесат за одобрение и стандарти 

по отделни специалности. След като 
Министерството на здравеопазване-
то получи изработените стандарти, 
те се връщат към съсловната ор-
ганизация за мнение и одобрение. 
Срокът за подаване и депозиране 
на стандартите е 15 май т.г.

Правилата за добра медицин-
ска практика на лекарите по ден-
тална медицина са различни от 
новите медицински стандарти по 
Закона за лечебните заведения. 

Стандартите по отделните спе-
циалности в денталната медици-
на трябва да се разграничат ясно 
от правилата за добра медицин-
ска практика. Самите медицински 
стандарти се изработват от години 
и отново има задание от страна на 
Министерството на здравеопазва-
нето за изработването им. Не всич-
ки специалности са работили по 
строги документални изисквания 
до този момент. 

На свое предходно заседание, 
проведено на 15 – 17 март в Хиса-
ря, 14-членната работна група на 
БЗС и двамата експерти към нея 
предложиха общи насоки и изра-
ботиха Общи правила, които да се 
съблюдават от всички лекари по 
дентална медицина. Д-р Светослав 
Гачев, председател на Комисията по 
нормативните актове и д-р Николай 
Шарков, председател на УС на БЗС, 
представиха детайлно проекта на 
документа на това заседание.

На 3 май във Велинград се про-
веде второ работно заседание, 
съвместно с националните консул-
танти по отделни специалности и 
членовете на Експертните съвети 
към министъра на здравеопазване-
то. 

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ от-
кри заседанието, като предложи 
дневен ред от две точки: Обсъжда-
не на Специалните правила и точка 
Разни, които бяха приети с гласува-
не. 

В самото начало той припомни, 
че в денталната медицина има 9 
национални консултанти. Те и из-
браната от БЗС Временна работна 
група от 14 души и двама експерти 
ще трябва да изработят Общите и 
Специални правила за добра меди-
цинска практика.

Думата бе дадена на д-р Св. Га-
чев, зам.-председател на БЗС и 
председател на Комисията по нор-
мативни актове.

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: Съ-
гласно възложената ни със закон 
задача, трябва да изготвим Прави-
ла за добра медицинска практика 
на лекарите по дентална медицина 
и да ги приемем до 30 юни т. г. на 
конгрес на БЗС.

В случай, че в указания срок 
правилата не бъдат приети, Изпъл-
нителна агенция „Медицински над-
зор“, която вече е конституирана, 
в тримесечен срок ще предложи 
на министъра на здравеопазването 
такива правила. При утвърждава-
не от страна на министъра следва 
публикуване в „Държавен вестник“ 
и правилата влизат в сила и важат 
за всички лекари по дентална меди-
цина.

Основната работна група, из-
брана от УС на БЗС, прие Общите 
правила. Втората част от нашата 
работа е заедно с националните 
консултанти да изработим Специ-
алните правила. Изработеният на 
практика подзаконов нормативен 
акт не трябва да вкарва в трудна 
за колегите дейност по контрол от 
страна на медицинския надзор.

Контролът за спазване на пра-
вилата за добра медицинска 
практика се осъществява от Аген-
ция „Медицински надзор“ по реда 
на Закона за лечебните заведения, 
съвместно със съсловната органи-
зация.

В Общите правила има по-общи 
критерии, докато втората част със 
специалните правила е по-конкрет-
на и съгласно закона касае най-до-
бър изход от заболяването.

Водещите национални консул-
танти са дали предложения и разра-
ботки за Специалните правила.

Д-Р Н. ШАРКОВ, председател 
на УС на БЗС и главен координатор 
Обща дентална медицина и Детска 
дентална медицина в Експертния 
съвет към министъра на здравео-
пазването подчерта, че само „Орал-
на хирургия“ и „Ортодонтия“ са 

одобрените стандарти по дентална 
медицина в България, защото само 
тези две специалности са признати 
в Европейския съюз. 

Първоначалната идея на МЗ бе да 
няма стандарти, а само Правила за 
добра практика. След това бе даден 
рестарт на идеята за стандарти. Ро-
лята на БЗС е да дава становище за 
предоставените и одобрени от МЗ 
стандарти, допълни той.

Правилата за добра медицинска 
практика трябва да се изработят 
така, че да пазят лекарите по ден-
тална медицина. Трябва ясно да се 
разграничи също така какво може 
да се прави в специализираната и в 
какво в първичната извънболнична 
помощ.

Правилата трябва да са по-общи 
и не биха могли да отчитат отдел-
ните специфични случай. 

Естествено възниква и въпросът 
за етиката и морала при упражня-
ването на професията лекар по ден-

тална медицина.
Правилата за добра медицинска 

практика трябва да включват задъл-
женията на лекарите по дентална 
медицина като носители на профе-
сията. 

Правилата за добра медицин-
ска практика трябва да съответ-

стват на етичните принципи от 
Хелзинкската декларация, Евро-
пейската харта за правата на паци-
ентите и Кодекса за професионална 
етика на лекарите по дентална ме-
дицина и други международно при-
знати документи за автономност, 
полезност, безвредност и справед-
ливост.

Наличието на правила и спазва-
нето им ще доведе до прилагането 
и поддържането на възможно най-
високи критерии в работата и ще 
гарантира високо качество на ден-
талните грижи.

В основата на Добрата меди-
цинска практика са застъпени 
следните принципи: професио-
нална компетентност, гаранти-
раща най-доброто качество при 
превенция, диагностика и лече-
ние; достойно отношение към па-
циентите; етичност в поведение-
то към пациенти и колеги; добра 
комуникативност и умения за ра-
бота в екип.

Изключително трудната зада-
ча за изработване на Специални 
правила за лекарите по дентална 
медицина се падна на: проф. А. 
Филчев за „Протетична дентална 
медицина“; за „Обща дентална ме-
дицина“ на проф. Снежанка Топа-
лова-Пиринска; на доц. В. Свеща-
ров по „Орална хирургия“, на проф. 
Л. Андреева по „Ортодонтия“; на 
проф. Б. Йорданов по „Дентална 
имплантология“; на проф. А. Кисе-
лова-Янева по „Дентална клинична 
алергология“; проф. Хр. Михайлова 
„Дентална образна диагностика“. 
За „Детска дентална медицина“ бе 
представен Консенсус по детска 
дентална медицина.

Специалните правила по спе-
циалности съдържат дефиниция и 
основна характеристика на специ-
алността, изисквания към лечебни-
те заведения, диагностични методи, 
лечебни методи, лечебни резултати, 
оценка на лечението, качество на 
лечението по отношение на крите-
риите за безопасност, удовлетво-
реност на пациента, икономическа 
ефективност, своевременност и 
краен резултат. Количествени пока-
затели за оценка, последващи гри-
жи, изисквания към задълженията 
на пациента, професионална защи-
та на персонала. Лекар по дентална 
медицина, който не спазва Прави-
лата, носи отговорност и подлежи 
на професионална и етична оценка 
от регионалните и централната съ-
словни организации.

Д-Р СВ. ГАЧЕВ подчерта, че 
е изработена добра структура на 
Общите правила. Общата част и 
специалната част съставляват не-
делим документ и са колективна 
работа на Временната комисия и 
националните консултанти по от-

делните специалности. Те трябва да 
бъдат защитени през Извънредния 
конгрес. По същество това е под-
законов нормативен акт. Той опре-
дели задачата по изработването на 
добри правила като изключително 
тежка предвид кратките срокове за 
изпълнение, обема и отговорността 
на документа. Дори да се оттеглят 
законовите изисквания, ние имаме 
задължения към Комисията по про-
фесионална етика на БЗС и такива 
правила трябва да се изработят, за-
ключи той.

ПРОФ. А. ФИЛЧЕВ предложи 

детайлно разработени Специални 
правила за „Протетична дентал-
на медицина“, които се възприеха 
единодушно като възможна основа 
за уеднаквяване на правилата и по 
другите специалности, със запазва-
не на спецификата им.

Той предложи 12 изисквания при 
лечение в Специалните правила по 
„Протетична дентална медицина“.

Членовете на БЗС трябва да бъдат 
подробно запознати с тях по под-
ходящ начин и форма, на конгрес, 
или чрез специална брошура. Пра-
вилата трябва да бъдат периодично 
осъвременявани, коригирани и про-
меняни при възникнали изменения.

Лекарите по дентална медицина, 
които не спазват правилата, носят 
отговорност и подлежат на профе-
сионална и етична оценка от цен-
тралната и регионалните структури 
на БЗС, обобщи проф. Филчев.

Д-р Георги Сойтариев, експерт 
към работната група изрази своето 
мнение, че не бива Правилата да 
допълват стандартите по дентална 
медицина.

Доц. Свещаров и проф. Филчев 
дискутираха и как нивата на компе-
тентност могат да бъдат диферен-
цирани и какво могат да извършват 
лекарите по дентална медицина без 
специалност.

Доц. С. Димитрова обърна вни-
мание, че според регистрацията на 
практиките преобладават неспециа-
лизираните практики и това няма да 
се промени в следващите години.

Проф. Лаура Андреева от Фа-
култета по дентална медицина на 
МУ-София каза, че в предложени-
те от нея текстове в Специалните 
правила се е постарала да покаже 
възможностите за лимитирано ле-
чение на пациенти от колеги без 
специалност по ортодонтия. Това 
е лечение на леки зъбно-челюстни 
деформации. 

Д-р Б. Миланов смята, че на Из-
вънредния конгрес трябва да бъдат 
поканени националните консултан-
ти, тъй като Устава на БЗС го позво-
лява, като те съответно нямат право 
на глас, но могат да защитят своите 
становища, представени на заседа-
нието. 

Лекарите по дентална медицина 
трябва да знаят, че има широка рам-
ка, очертана от правилата. 

Едновременното създаване на 
Правила и стандарти за едно и също 
нещо прави нещата така, че те да 
бъдат трудни за отдиференциране.

Бе подчертано, че трябва да има 
ясно разграничаване в Правилата за 
лечебни заведения за първична из-
вънболнична дентална помощ и ле-
чебни заведения за специализирана 
извънболнична дентална помощ.

Следващите стъпки в процеса на 
изработване на Правилата са още 
една разширена среща за постигане 
на консенсус по Специалните пра-
вила, която ще се проведе на 17 май 
т.г. в София, и детайлно обсъждане 
с Управителния съвет на БЗС на 5 
юни.

Правилата в двете си части, Общи 
и Специални, представляват един 
неделим документ, който трябва да 
има визуално и структурно един-
ство. В определения от Устава на 
БЗС срок изработеният проект за 
Правила ще бъде предоставен на 
делегатите на Конгреса.

При работата на Временната гру-
па е създадена възможност за добра 
структура на Правилата за добра 
практика в полза на лекарите по 
дентална медицина, колкото и труд-
но на практика да е това. 

ДМ

Д-р Георги Димов, д-р Светослав Гачев, д-р Николай Шарков, 
д-р Борислав Миланов
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Национален форум по дентална медицина, Велинград 2019 г.

СРЕЩА НА ТЕОРИЯТА НА 
ПОЗНАНИЕТО И ПРАКТИКАТА

Тази година Велинград бе в 
истинска празнична премяна, 
с напълно завършен ремонт 

на централната градска част, с ра-
ботещи фонтани и нова сцена на 
площад „Николай Гяуров“. Новият 
облик е наистина достоен за спа 
столицата на Балканите. 

За празничния облик на града до-
принесе и тържественото откриване 
на Националния форум по дентална 
медицина. Радостно е, че дентален 
форум събра толкова хора на едно 
място: представители на академич-
ната общност от трите факултета по 
дентална медицина, участници във 
форума, членове на ръководство-
то на БЗС, гости и граждани. Най-
щастливи останаха децата, за които 
имаше специални подаръци, осигу-
рени от организаторите на форума.

Кметът на града, д-р Костадин 
Коев, подчерта това в изказването 
си и благодари лично от трибуната 
на д-р Нели Дремалова, лекар по 
дентална медицина с дългогодишна 
практика във Велинград, за нейната 
активна обществена позиция и ре-
ална работа в помощ на местните 
хора.

На сцената се редуваха мажорет-
ни състави, изпълнения на автенти-
чен фолклор и родопски хора.

Д-р Красимира Сариева, предсе-
дател на РК на БЗС – Пазарджик 
поздрави колегите си и заедно с 
д-р Н. Шарков, който имаше при-

ветствено слово, откри официално 
форума. 

По време на форума се проведе 
и второто разширено заседание за 
изработване на Правила за добра 
медицинска практика на лекарите 
по дентална медицина. То бе съв-
местно с членовете на Временната 
работна комисия на БЗС и двамата 
експерти и националните консул-
танти към Министерството на здра-
веопазването по отделните дентал-
ни специалности.

БОКАЛА 
НА ПОЗНАНИЕТО

Жителите на града наричат га-
льовно фонтана в центъра „чаша-
та“ заради формата му. Форумът 
по дентална медицина, провеждан 
традиционно от Районна колегия 
на БЗС – Пазарджик и подкрепен 
от УС на БЗС, тази година допълни 
„бокала на познанието“ по най-до-
бър начин.

Проведен между двата големи 
български празника, Великден и 
Гергьовден, от 3 до 5 май, той при-
влече участници не само от Район-
ната колегия в Пазарджик.

Виждайки пълната зала, доц. 
Мирослава Динкова каза, че се 
радва че ортодонтията е забелязана. 
Нейната тема бе: 

„Приложение на DENT@LIGN 
дигитални алайнери в денталната 
практика – ключ към естетично, 
ускорено и предсказуемо лечение“.

Акцент в нейната лекция бе при-

ложението на дигиталните алайне-
ри от общопрактикуващите лекари 
по дентална медицина, при опреде-
лен тип малоклузии.

Тя разгледа различните индика-
ции и начините за диагностицира-
не на подходящите случаи за този 
тип съвременно лечение. Подчерта 
необходимото лечебно време, като 
се спря подробно на необходимост-
та от мотивиране и съдействие от 
страна на пациента за постигане на 
резултати в най-оптимални срокове. 
Невидимите алайнери вече са се на-
ложили като предпочитан метод на 
лечение на пациенти със специфич-
ни изисквания към естетиката на 
ортодонтските апарати. Те са чуде-
сен компромисен вариант, който не 
възпрепятства социалния живот на 
пациентите докато трае терапията, 
като същевременно ги мотивира и 
повишава тяхната кооперативност. 
По този начин се постигат резулта-
ти, които удовлетворяват както са-
мите пациенти, така и лекуващите 
ги лекари по дентална медицина.

Доц. д-р Мирослава Динко-
ва представи клинични случаи на 
ортодонтско лечение с невидими 
алайнери, които демонстрират гъв-

кавостта на този тип апарати при 
широк спектър от индикации и при-
лагането им от общопрактикуващи 
лекари по дентална медицина. Те се 
прилагат при леки до средно тежки 
малоклузии, като от изключителна 
важност е участието на пациента. 
Много ефективни са при диастеми, 
ротации и струпване на зъби. 

Под 16 часа носене за денонощие 
би се компроментирало лечението, 
като това е долната граница, под-
черта лекторът.

Методът няма възрастово огра-
ничение. През последните 15 – 20 
години това е алтернативата на 
фиксираните техники. Използват се 
термоформирани фолиа, които са 
естетични и хигиенични.

Протоколът на работа с дентал-
ните алайнери включва изпращане 
на силиконов отпечатък или гипсов 

модел към лабораторията, с което 
се стартира процедурата по анализ 
на лечението. При тежките случаи е 
необходим анализ и на рентгенови-
те снимки на пациента. При необхо-
димост се изработват мотивацион-
ни модели с ретейнери, показващи 
позицията на зъбите след лечение-
то. За началния етап на лечението 
се изработват общо 18 броя за горна 
и долна челюст. 

За тежките лечения са необходи-
ми отпечатъци след всеки три стъп-
ки. При желание за ретенция могат 
да бъдат ползвани ретейнерите, 
получени заедно с мотивационните 
модели. Както при всяко ортодонт-
ско лечение, е необходимо да бъдат 
приложени мерки за задържане на 
постигнатия резултат. 

Към системата има и лесен и дос-
тъпен софтуер, който интегрира 3D 
технологиите като част от ежеднев-
ния клиничен протокол.

С все по-голямото приложение на 
денталните импланти в практиката 
и недоброто пародонтално здраве 
се налагат сложни случаи на пара-
донтално лечение. За фуркационни-
те пародонтални лезии, тяхната ди-
агноза и разрешаване говори проф. 
д-р Христина Попова. 

Темата за приложението на флуор 
в денталната профилактика бе раз-
гледана от проф. Мария Куклева, 
дм, дмн, зам.-ректор по учебна дей-
ност, ръководител катедра „Детска 
дентална медицина”, Медицински 
университет – Пловдив. Тя синте-
зирано представи съвременните 
аспекти на приложението на флуор 

при профилактиката на оралните 
заболявания. Грижите за зъбното 
здраве трябва да започнат още от 
първия ден на раждането. 

Има специална директива на ЕК, 
задължаваща лекарите по дентална 
медицина да консултират пациен-
тите по отношение на профилак-
тиката на оралните заболявания. За 
да бъде ефективна флуорната про-
филактика, била тя ендогенна или 
екзогенна, е необходимо да се знаят 
сроковете на развитие на зъбния за-
родиш, както и пробивът на зъбите. 
Така могат да бъдат подбрани най-
подходящите методи и средства, 
а да не бъде допуснато хаотично 
приложение на препарати или да се 
стигне до крайност с предозиране 
на флуор и последващо развитие на 
флуороза.

Дневни дози за деца от 3 месе-
ца до 3 години: 0,25 mg/ дневно; 
от 3 до 6 години – 0.5 mg/дневно; 
деца над 6 години и възрастни 
до 1 mg/дневно. Не бива да се 
надвишават тези норми, поради 

риск от флуороза.
Трябва де се отбележи, че лица, 

които не могат да жабурят, не тряб-
ва да използват флуорсъдържащи 
продукти за хигиена. В юношеска 
възраст е необходимо да се извър-
ши ремотивация на подрастващите 
по отношение на оралната хигиена.

В България водите с най-високо 
съдържание на флуор са: Хисаря – 
4.7 mg/литър; Девин –  4 mg/литър 
и Меричлерска – 5.7 mg/литър. 

Спорът за ползата и вредата от 
флуорната профилактика продъл-
жава повече от 50 години. На гръц-
ки език „fluoros“ означава разруша-
ващ.

Завършващият щрих в лекцион-
ната програма на форума бе лекци-
ята на доц. д-р Силвия Димитрова 
от ФДМ – Пловдив за диагностич-
ните и лечебни стратегии в ендо-
донтското лечение – анализ на кли-
нични случаи. Богато онагледената 
с клинични случаи мултимедийна 
лекция изискваше активно участие 
от страна на участниците, които 
с помощта на лазерни показалци 
посочваха своето клинично реше-
ние. Пародонтологичен срещу ен-
додонтски случай, екстракция или 
ендодонтско лечение, отстраняване 
или байпасиране – решете сами, но 
не се предоверявайте само на рент-
геновата снимка, а използвайте на-
трупания си опит, познание и дори 
интуиция, заключи доц. Димитро-
ва. Тя специално обърна внимание 
на аудиторията върху отстраняване-
то на сепарирани инструменти, кое-
то също не трябва да става винаги и 
на всяка цена.                               ДМ

Участниците във форума

Фолклорен поздрав от Родопите по време на официалното откриване 
в центъра на Велинград

Д-р Красимира Сариева, д-р Н. Шарков, д-р Н. Дремалова, д-р 
Коев, кмет на Велинград, г-жа Томова, зам.-кмет, проф. А. Филчев,  
д-р В. Михова по време на официалното откриване на форума

Д-р Н. Дремалова, д-р Н. Шарков, д-р Коев, кмет на Велинград в 
неформален разговор
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КОНЦЕПЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА 
ПАРОДОНТОЛОГИЯ В 

ПРАКТИКАТА

Д-р Пресиян 
Кръстев MSc

Много от клиничните проблеми в областта на пародонтологията, 
които приемахме за нерешими до преди десетина години днес 

се възприемат по различен начин. Въвеждането на нови биологични 
концепции, биоматериали и нови хирургични техники през послед-
ните години, като растежни фактори, различен минимално инвази-
вен подход и техники за запазване на папилата правят възможно да 
се отговори на очакванията на пациентите и да променят прогнозата 
на компроментираните зъби с предвидими дълготрайни резултати. 
Последователността на лечението, когато са включени други дентал-
ни области като ортодонтия и протетика е ключов фактор за успех. 
Вземането на решение в различни клинични ситуации, основано 
върху доказателства ще бъде анализирано по време на презентация-
та и процедурите ще бъдат показани в детайли. Целта е да се научат 
процедурите, които позволяват да се поддържа дълготрайно естест-
веното съзъбие с естетично и функционално удовлетворение от па-
циентите. Презентирам няколко клинични случая, които илюстрират 
моя опит с новите терапевтични концепции.

Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ MSC се дипломира във Факултета по Стоматология в София и Det 
Odontologiske Fakultetet i Bergen, Норвегия.

Специализира пародонтологията в Paris, France при проф. Marc Danan, Milano, Italy при Giulio 
Rasperini, Firenze, Italy при Pierpaolo Cortellini & Maurizio Tonetti, Munchen, Germany при Marcus 
Huerzeller & Otto Zuhr, Bologna, Italy,  магистърска програма в Universita di Bologna при Giovanni 
Zucchelli.

Магистър по орална имплантология в Carolinum, Goethe Universitaet, Frankfurt am Main,  майстор-
ска програма по орална имплантология към UCLA, Los Angeles USA при Sacha Jovanovic, майсторска 
програма по костна регенерация Urban Regeneration Institute, Budapest, Hungary, при Istvan Urban. 

През 2002 г. основава Специализирана клиника по Пародонтология и Имплантология във Варна. 
Вече повече от 18 години, съвместно с екипа си, фокусират опита, познанията и професионалните си 
умения върху възстановяването на костта и меките тъкани за целите на естетичната имплантоло-
гия, пародонтология и протетика.

През 2009 печели първа награда за най-добър имплантологичен случай към Global Institute for Dental 
Education на среща на института в Атина, Гърция. Шест случая с участието на д-р Кръстев са по-
беждавали във всяка една категория на конкурса „Усмивка на годината“. 

Има две публикации в международни списания.
За контакти: krastev.clinic@gmail.com 

Д-р Виторио
Франко

ОФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ 
КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО 
СИСТЕМАТА RECIPROC BLUE FILE 

Модерният подход ни позволява да улесним неимоверно 
ендодонтското лечение. 

Болшинсвото ендодонтски случаи могат да бъдат из-
лекувани много по-лесно и без инциденти, ако използваме мо-
дерни инструменти и техники. 

Целта на този практически курс е да опише процеса стъпка-
по-стъпка лесен протокол на работа, който осигурява добри и 
предвидими резултати. 

Реципрочното движение беше въведено преди години и из-
мести парадигмата в обработката на кореновите канали. В 
наши дни вече се счита за златен стандарт. 

Закалените Ni-Ti инструменти са по-гъвкави, лесно се огъ-
ват и улесняват клинициста в желанието му да държи пилата 
в центъра на канала.  По време на практическия курс учас-
тниците ще могат да изпробват техниката на обработка с една 
пила, използвайки системата Reciproc blue files. 

Участниците ще придобият необходимите им знания, за да 
извършват ендодонтско лечение с модерна и безопасна техни-
ка. Ударението пада върху  усвояването на лесна и предвидима 
система за лечение на рутинни ендодонтски случаи. 

Местата за курса са 18

Практически курс

РК НА БЗС - ПЛОВДИВ

НАУЧEН КОНГРЕС НА БЗС

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че традиционният семинар на РК на 
БЗС – Пловдив тази година ще се проведе в СТАРОСЕЛ на 28.09.2019г. на тема: 
„Предизвикателствата на естетиката в ежедневната практика”. В програмата, която 
изготвяме в момента, се очакват гост-лектори от Северна Македония, Гърция, 
Словения и разбира се, България. Каним Ви отново да се присъедините към нас на 
27 и 28.09.2019г. в дните на наука, спа и вино! 

Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:
20 лв. за представители на РК – Пловдив;
50 лв. за представители на други регионални колегии;
50 лв. за онлайн излъчване.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.
Официална вечеря – 55 лв. 

Краен срок за записване: 20.09.2019г.

Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на БЗС – 
Пловдив или по следната банкова сметка: 

РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив

Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618, 
0885/ 650 641,  както и на сайта на РК – Пловдив www.rkplovdiv-bzs.com
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Над 600 регистрирани учас-
тници, специалисти в сфе-
рата на денталната меди-

цина, взеха участие във Втория 
научен конгрес „Наука и практи-
ка – ръка за ръка“. Най-голямото 
научно събитие в сферата на ден-
талната медицина в Пловдивски 
регион, организирано от Районна 
колегия на БЗС – Пловдив и Фа-
култета по дентална медицина 
(ФДМ – Пловдив) се проведе на 12 
– 13 април 2019 г. 

За втора поредна година богата-
та научна програма с участието на 
водещи чуждестранни и български 
лектори отрази ключовата идейна 
цел на форума – най-новите и ино-
вативни постижения на науката да 
намерят своето отражение и най-
краткия път за реализация в ден-
талната практика. 

Двудневната програма на съби-
тието бе разпределена в специа-
лизирани сесии и пленарни те-
матични лекции с акценти върху 
най-актуалното от света в дентал-
ната медицина, представени от во-
дещи международни специалисти.

Десет пленарни лекции открои-
ха основните акценти върху:

- Е-здравеопазване и теледентал-
на медицина (д-р Никола Жираду, 

Франция); безметални протези 
(проф. Игор Лебеденко, Русия); 
протетично лечение на пациен-
ти в напреднала възраст (проф. 
Михаил Деев, Русия); използва-
не на импланти в меките тъкани 
на естетичната зона (Д-р Самуел 
Хубер, Швейцария); методи за ре-
гистрация на движението на ТМС, 
диагностика и елиминиране на на-
рушенията (д-р Вячеслав Битно, 

проф. Сергей Паркхамович, Бе-
ларус); апикална микрохирургия 
(д-р Милен Димитров, България); 
ендодонтско лечение на постоян-
ни зъби с незавършено кореново 
развитие (д-р Ириус Слуцки-Голд-
берг, дм, Израел); контрол на бол-
ката в денталната медицина (доц. 
Деян Нейчев, дм, България); мини-
мално инвазивна аугментация на 
папили (доц. Елена Фиркова, дм, 
България ); CAD/CAM импланто-

логично планиране с 3D принтира-
ни хирургични водачи (доц. Анге-
лина Влахова, дм, България). 

Темите на форума бяха предста-
вени с практическа насоченост и 
дадоха възможност на присъства-
щите да участват активно в про-
вежданите дискусии. 

Високо оценени от практикува-
щите лекари и специалисти бяха 

традиционните за конгресите по 
дентална медицина практически 
курсове, проведени под ръковод-
ството на изявени специалисти на 
Пловдивския факултет по дентал-
на медицина и един международен 
лектор. Организаторите бяха вклю-
чили в конгресната програма про-
веждането на 5 практически курса 
по теми, свързани с най-новите 
приложими дентални медицински 
практики от света в сферата на 
съвременната стоматология и ден-
тална практика у нас.

Заедно с изключително богатите 
теми, презентации, интересни ка-

зуси (4 орални презентации, 23 по-
стера, 5 продуктови презентации и 
практическите курсове) програма-
та включваше и специална диску-
сия с участието на специалисти по 
професионална етика и прависти, 
подкрепена от Районната колегия 
в Пловдив по наболели професио-
нални проблеми за съсловието, с 
обща тема „Нормативна регулация 

на денталната професия или как да 
избегнем сблъсъка с контролните 
органи“. 

Новост бе проведеният орто-
донтски модул „Ортодонтията в 
практиката“ с участието на най-
младите учени – асистенти от 
сродните дентални факултета от 
Варна и София и под ръководство-
то на проф. Лаура Андреева, дм 
(ФДМ – София). 

В официалното откриване на 
форума бе представена най-нова-
та технологична придобивка на 
Пловдивския факултет по дентал-
на медицина – немският „EOS M 

100“ 3D принтер. С гордост ФДМ – 
Пловдив анонсира, че за първи път 
в страната 3D принтирането ще се 
използва освен за научно-изследо-
вателска работа и за обучението на 
студенти. 

Като организатори и домакини 
Районната колегия на БЗС и Фа-
култетът по дентална медицина в 
Пловдив категорично доказаха, че 
най-вярната формула за успех е 
„Заедно“ („Together“ e и официа-
лен слоган на Пловдив – Европей-
ска столица на културата през 2019 
г.). „Заедно“ домакините успяха 
за втора година чрез конгресния 
форум да дадат възможност и да 
допринесат за нови ползотворни 
контакти, за по-висока информи-
раност и запознаване с най-новите 
полезни добри практики и научно 
развитие на денталната медицина 
в България.

Срещата по време на конгреса 
„Наука и практика – ръка за ръка“ 
беше съпътствана и от допълни-
телната атмосфера на град Плов-
див като „Европейска столица на 
културата – 2019“. 

С предизвикания силен интерес 
и изключително позитивни отзиви 
сред денталната общност в страна-
та, тазгодишното второ издание на 
Научния конгрес с мотото „Наука 
и практика – ръка за ръка“ е сви-
детелство за огромното желание 
за надграждане и утвърждаване 
на този научен форум като една 
работеща и необходима традиция 
– среща на науката и практиката в 
денталната медицина. Адмирации 
за организаторите и създаденото 

впечатляващо научно-практическо 
събитие с фокус към новостите, 
иновациите, навлизането на ци-
фровите технологии и актуалните 
проблеми и решения в сферата на 
денталната медицина. В очакване 
сме на Трети научен конгрес „Нау-
ка и практика – ръка за ръка“ през 
2020-а година и на още нови срещи 
в духа на научно-изследователско-
то развитие във ФДМ – Пловдив.

Ваня Гюлина, 
Експерт „Връзки с 

обществеността“, Медицински 
университет – Пловдив

Втори научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, 12 – 13 април 2019 г.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НАУЧЕН ФОРУМ ЗА  
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ 

ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПЛОВДИВ

Участниците във Втория научен конгрес

Демонстрация по време на конгреса

Д-р Св. Гачев, зам.-председател на БЗС поздравява участниците от 
името на съсловната организация

Проф. Г. Тодоров и д-р Трифон Антонов
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3D принтерите навлизат и в обучението

Преподавателите, сту-
дентите и специали-
зантите от Факулте-

та по Дентална медицина в 
Медицински университет 
- Пловдив се докоснаха до 
бъдещето. Това стана въз-
можно с помощта на новия 
немски „EOS M 100“ 3D 
принтер. 

Неговото официално от-
криване направиха деканът 
на ФДМ проф. д-р Георги 
Тодоров и заместник-ректо-
рът по учебната част на МУ 
-Пловдив, проф. д-р Мария 
Куклева. Официалната пре-
миера се състоя по време 
на Втория научен конгрес 
„Наука и практика, ръка за 
ръка“, организиран от Фа-
култета по Дентална меди-
цина и Районната колегия 
на БЗС – Пловдив. Трябва да 
отбележим, че във форума 
участват лектори от Фран-
ция, Русия, Швейцария, Бе-
ларус, Израел и България.

Принципът на 3D принти-
рането е познат и включва 
преобразуването на компю-
търни модели в реални обек-
ти чрез послойно наслагва-
не на материал. Протезните 
конструкции в денталната 
медицина по класическите 

технологии се изработват 
от восъчен прототип чрез 
използване на различни тех-
ники за леене, чрез шлайфа-
не или рязане, при което се 
отнема от материала. 

В момента с навлизането 
на цифровите технологии, 
денталната стоматология 
претърпява радикална про-
мяна. Лазерен лъч с висока 
мощност стопява материала 
и чрез наслагване на слое-
ве от материала един върху 
друг се получава протезната 
конструкция. Директното 
метално лазерно синтерова-
не е технология, базирана 

на лазерен източник, който 
синтезира прахообразни 
материали, използвайки 3D 
CAD модел. В рамките само 
на 3 часа с него, например, 
се изработват 37 коронки 
Тази съвременна методика 
и новият 3D принтер ще се 
използват за научна работа 
от преподаватели и специа-
лизанти за осъвременяване 
на преподаването и работата 
на студентските по дентална 
медицина, както и на зъбо-
техниците. 

Стойността на новата 
придобивка на ФДМ-Плов-
див е 200 000 лева.

ДОКОСВАНЕ ДО БЪДЕЩЕТО 
НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

Новата придобивка на ФДМ-Пловдив се радва на заслу-
жен интерес

Какво може да моти-
вира общината на 
втория по големина 

град в България - Пловдив 
да съдейства активно за 
провеждането на едни ис-
тински дентален празник 
и честването на Световния 
ден на оралното здраве в са-
мото сърце на града?

Кое накара лично кмета 
на града Иван Тотев да сме-
ни официалния дрес код и 
да облече синя фланелка с 
надпис „Здравето е култура. 
Здравето на устата е култу-
ра“ в подкрепа на инициа-
тивата на Българския зъбо-
лекарски съюз за честване 
на Световния ден?

Защо заседателната зала 
на офиса на РК на БЗС-

Пловдив отвори врати за 
медиите в града и региона 
рано сутринта на 20 март?

Кои бяха лекарите по 
дентална медицина, които 
работиха неуморно да ор-
ганизират големия празник 
на площада, подкрепени от 
студентите и преподавате-
лите от Факултета по ден-
тална медицина в града на 
тепетата?

Как подкрепи честването 
на Световния ден на орал-
ното здраве и кои акценти в 
профилактиката на здравето 
на устата изведе съсловната 
организация БЗС?

Всичко започна с един 

слоган, който типично по 
български се хареса на мно-
зина и бе - къде открито, 
къде недотам недолюбван 
от други. За да се покаже 
специално връзката с Евро-
пейската столица на култу-
рата бе създадено призив-
ното изречение „Здравето е 
култура. Здравето на устата 
е култура“.

Само дългогодишната 
съвместна работа на БЗС 
и регионалните й структу-
ри, както и авторитета на 
лекарите по денталана ме-
дицина по места, създадо-
ха възможността Община 
Пловдив да предостави без-

възмездно сцената на пло-
щад „Стефан Стамболов“, 
в самия център на града, за 
празника на оралното здра-
ве. 

Кметът на града, Иван То-
тев лично подкрепи инициа-
тивата и не можеше да скрие 
усмивката и задоволството 
си от начина, по който се 
промотираше орално здра-
ве пред децата и обществе-
ността на града. Това стана 
с помощта на мотивационни 
модели, специален куклен 
театър и доброволци, сту-
денти от ФДМ-Пловдив. 
Партньорските фирми на 
БЗС осигуриха множеството 
подаръци и цяла гора от раз-
ноцветни балони.

Празникът набра скорост 
и за създаденото доверие 
между децата и официал-
ните лица допринесе сли-
зането на д-р Н. Шарков от 
трибуната сред децата на 
Пловдив. Много усмивки, 
много настроение и нови 
познания за оралната хиги-
ена бяха споделени в едно 
рядко срещано единение и 
удоволствие. Прекрасният 
слънчев ден, един от пър-
вите топли след зимата, до-
пълнително качи градуса на 
приятните емоции.

От трибуната наред с 
официалните изказвания и 
адреси имаше и стихотво-
рение, написано от малък 
пациент и посветено за 

неговия лекуващ лекар по 
дентална медицина, д-р Р. 
Щерева от РК на БЗС-Плов-
див. 

Какво му трябва още на 
един истински празник.? 
Може би наистина пози-
тивна оценка и признание, 
защото това, което бе напра-
вено в центъра на Пловдив 
едва ли има еквивалент. 

Трябва да адмирираме и 
съвместната работа между 
Община Пловдив, ръковод-
ството на БЗС, Факултета 
по дентална медицина, Ра-
йонната колегия отделни-
те нейни представители, 
затворили кабинетите си, 
институциите, спонсори-
те, здраво споени в една 
амалгама в точното време и 
място за Световния ден на 

оралното здраве. 
А работата за профилак-

тика на оралните заболява-
ния при децата и възраст-
ните продължава и извън 
кампаниите и строго фик-
сираните дни, водена от 
всички отговорни лекари по 
дентална медицина. 

ЗА 
ВСЕКИДНЕВНОТО 

ДЕНТАЛНОТО 
ЗДРАВЕ

Г-н Иван Тотев, кмет на 
Пловдив

Г-н Тотев вие подкрепи-
хте инициативата на БЗС 
за отбелязване на Светов-
ния ден на оралното здраве 
тази година на 20 март в 
Пловдив. Какви инициа-
тиви имате като община 
в подкрепа на денталното 
здраве на жителите награ-
да?

От 2007-ма година и към 
настоящия момент Община 
Пловдив предлага безплатна 
социална услуга за обслуж-
ване на тотално обеззъбени 
социално слаби пациенти и 
деца в неравностойно поло-
жение.

Протезирането на тотално 
обеззъбени социално сла-
би пациенти в пенсионна 
възраст, жители на Община 
Пловдив и стоматологич-
ното обслужване на децата 
от социалните структури и 
децата в неравностойно по-
ложение в Община Пловдив 
се извършва по договор с 
„ДКЦ II-Пловдив” в рамки-

те на предвидените финан-
сови средства за бюджет-
ната година и при спазване 
на действащата нормативна 
уредба.

С Решение на Общински 
съвет-Пловдив за 2019 г. са 
предвидени 20 000лв. /два-
десет хиляди лева/ за след-
ните дейности: изработване 
и поставяне на горна или до-
лна или и двете зъбопротез-
ни конструкции на тотално 
обеззъбени социално слаби 
пациенти, жители на Общи-
на Пловдив и ортодонтски 
апарати на деца, в неравно-
стойно положение от соци-
ални структури в Община 
Пловдив, поправка на поста-
вена зъбопротезна конструк-
ция или ортодонтски апарат 
и други манипулации, свър-
зани с изброените дейности.

Персоналното опреде-
лянето на пациентите се 
извършва от експертна ко-
мисия на основание на ком-
плексна оценка. 

Пациентите, включени в 
списъците, се уведомяват 
за датата и часа за посеще-
ние на кабинет по дентална 
медицина за преглед. След 
преглед от лекар по дентал-
на медицина и консултация 
със зъботехник се установя-
ват възможностите за проте-
зиране.

Услугата е напълно без-
платна за пациентите. 

Общо от 2007 г. до декем-
ври 2018 г., включително, са 
предоставени 1167 зъбопро-
тезни конструкции на одо-
брени за общинската услуга 
социално-слаби граждани.

ДМ

Световен ден на оралното здраве

ОЩЕ ЗА ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКАТА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Сцената за честването на Световния ден на оралното 
здраве

Кметът на града, Иван Тотев с тениската със слогана на 
празника
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Един от най-сериозни-
те проблеми в про-
тетичната дентална 

медицина е разположението 
на ръба на горната цяла про-
теза в областта на А-лини-
ята и последващият от това 
рефлекс за гадене. Едно от 
решенията на този проблем, 
предлаган в миналото, е 
изработването на изцяло 
безнебцева протеза, но тя е 
с нарушена ретенция и ста-
билност. Други нейни сери-
озни недостатъци са нама-

лената максимална сила на 
захапката и необходимостта 
от използване на изкуствени 
зъби с редуцирана оклузална 
повърхност като превенция 
на костната резорбция. Съ-
временно решение на ця-
лостоното обеззъбяване при 
рефлекс за гадене е имплан-
тологичното лечение в ком-
бинация с надимплантатна 
протеза, но понякога и то не 

е възможно.
Горната цяла палатинално 

редуцирана протеза осигу-
рява максимална екстензия 
на протезната плака, без тя 
да провокира рефлекс за га-
дене. Това позволява мини-
мална редукция на плаката и 
последващ по-добър контакт 
протеза-протезно поле, как-
то и използване на стандар-
тен размер зъбна гарнитура, 
а не редуцирани зъби.

Горната цяла палатинално 
редуцирана протеза се изра-

ботва по следния клиничен 
протокол:

1. Снемане на предвари-
телен отпечатък (фиг.1): 
За целта се използват стан-
дартни метални лъжици и 
необратим хидроколоиден 
отпечатъчен материал – ал-
гинат (Hydrogum 5), който е 
fast setting материал  и оси-
гурява минимално време на 
престой в устата на пациен-

та. За елиминирането на ре-
флекса за гадене пациентите 
могат да бъдат анестезирани 
с Lidocain spray 10%, но най-
важна е техниката на снема-
не на отпечатъка - алгинатът 
трябва да е гъсто разбъркан, 
лъжицата да не бъда препъл-
нена, да се води в посока от 
А-линията към фронтал-
ната област, без излишни 
дразнещи движения. Други 

варианти са използване на 
тестообразен силикон, отпе-
чатъчен восък, ажустирана 
долна лъжица към горна че-
люст и т.н. По съответните 
отпечатъци от двете челюсти 
се отливат гипсови работни 
модели, за изработването 
на индивидуални лъжици от 
фотополимеризираща плака, 
осигуряваща по-добра ком-
пресия при индивидуалния 

отпечатък.
2. Определяне грани-

ците на бъдещата горна 
цяла палатинално редуци-
рана протеза и функцио-
нален отпечатък (Фиг.2 
и 3): Преди снемането на 
функционалния отпечатък 
се определя границата на 
бъдещата протеза. За целта 
посредством палпация с ин-
струмент се установява по-
лето, където дразненето пре-
дизвиква рефлекс за гадене. 
Това поле се очертава с хи-
мически молив и зоната на 
редукция на бъдещата про-
теза се отпечатва на индиви-
дуалния отпечатък. Лъжици-
те се ажустират с помощта 
на функционални тестове, 
а самият функционален от-
печатък се снема в 2 етапа. 

В първия се отпечатва кла-
панната зона (препоръчвам 
материала Kulzer Xantopren 
Function Combi Pack, позво-
ляващ добра предварителна 
адаптация към лъжицата и 
протезното поле; достатъч-
но време за изпълнение и 
повторение на фунционал-
ните движения от страна на 
пациента) и окончателен от-

печатък с пастообразен или 
кремообразен силикон, в за-
висимост от клиничния слу-
чай. След снемане на отпеча-
тъка очертаните граници се 
реконтурират с химически 
молив и се отливат оконча-
телните гипсови модели, на 
които границата на бъде-
щата протеза се отбелязва, 
благодарение на химическия 
молив (фиг.4). Върху тези 
модели се изработват оклу-
зални шаблони.

3. Определяне на че-
люстната релация: След 
определяне на челюстната 
релация и фиксирането на 
централната позиция на до-
лната челюст, горният ок-
лузален шаблон се изрязва 
спрямо очертанията, отбе-
лязани на гипсовия модел. 

Така шаблонът се редуцира 
спрямо зоната на възбуж-
дане на рефлекс за гадене 
(фиг.5).

4. Проба с наредени 
зъби: В този етап се прове-
рява дали редуцираният ша-
блон ще предизвика рефлекс 
за гадене у пациента. Първо 
горният шаблон се поставя в 
устата и се притиска от ръка-

ГОРНА ЦЯЛА ПАЛАТИНАЛНО 
РЕДУЦИРАНА ПРОТЕЗА

Клиничен протокол

(Фиг.1a)

(Фиг.1b)

(Фиг.2b)

(Фиг.2a) (Фиг.5)

(Фиг.3)

(Фиг.4)

(Фиг.6)

(Фиг.7)
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com

* Капацитет: 
   20 човека

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

18, 19, 20 наември22, 23, 24 октомври18 - 19 септември 2, 3, 4 декември10 - 11 юли 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.05.2019 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 22 55 01

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

ри 2 ДАТИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Новата дефиниция за 
орално здраве, както 
бе приета през 2016 

от Главното Събрание на 
Световната Дентална Фе-
дерация (FDI World Dental 
Federation), положи основи-
те, които да позволят на про-
фесионалното съсловие да 
разсъждава относно всичко, 
което се включва в термина 
„орално здраве“, както и за 
прилагането му под форма-
та на държавни политики за 
оралното здраве. В допъл-
нение, това определение, 
одобрено с консенсус от 
избирателите на FDI, благо-
приятства включването на 
оралното здраве във всички 
здравни политики.

ЦЕЛ

Националната здравна 
политика трябва да отра-
зява, че оралното здраве е 
основно право на човека и 
е неразделно свързано с об-
щото здраве. Националната 
здравна политика трябва 
да улесни включването на 
здравето на устната кухина 
във всички здравни полити-
ки.

ДЕФИНИЦИИ

Здравната политика се 
отнася до решенията, пла-
новете и действията, пред-
приети за постигане на цели 
в областта на здравеопазва-
нето в едно общество, които 
включват оралното здраве. 
Оралното здраве е определе-
но от FDI като многостран-
но и включва способността 
за говорене, усмивка, ми-
рис, вкус, усещане, дъвчене, 
преглъщане и изразяване 
на емоции чрез изражение-
то на лицето с увереност и 
без болка, дискомфорт или 
увреждане на краниофаци-
алния комплекс. Формули-
рането на кратка здравна 
политика може да предста-
ви ясна визия за бъдещето 
с цели и препоръки в крат-

косрочен и средносрочен 
план. Освен това изричната 
здравна политика дава въз-
можност за очертаване на 
приоритетите и очакваните 
роли на различните заинте-
ресовани страни, едновре-
менно изгражда консенсус и 
информира населението(5).

ПРИНЦИПИ

Членуващите Национал-
ни Дентални Асоциации 
трябва да са активни учас-
тници в политическия и за-
конодателен процес, касаещ 
вземане на решения относно 
оралното здраве, общи забо-
лявания, засягащи оралното 
здраве, промоция на здраве-
то, превенция и здравн гри-
жи. Позовавайки се на обща 
дефиниция за орално здра-
ве, заинтересованите страни 
могат да се обединят, за да 
повлияят и да оформят па-
раметрите на системите на 
здравеопазване (политики, 
изследвания, образование 
и модели за финансиране) 
и да оформят бъдещето на 
денталната професия

ПОЛИТИКА

FDI подкрепя всички про-
фесионални, политически, 
законодателни и стратеги-
чески решения за подобря-
ване на оралното здраве във 

всички политики.
Заинтересованите страни 

и органите за обществено 
здравеопазване, заедно със 
съсловните организации:

• трябва да предлагат съ-
вети и подкрепа във връзка 
с планирането на оралното 
здраве и свързаните с това 
мерки;

• могат да спомогнат за 
популяризирането в рам-
ките на тяхната национал-
на система за сигурност на 
мрежите на принципа за 
предоставяне на основно 
орално здравеопазване като 
абсолютно необходимо и 
основно човешко право;

• трябва да насърчават 
по-близък контакт между 
денталния специалист и 
пациента въз основа на сво-
бодния избор на практику-
ващ лекар;

• трябва да насърчават 
стремежът към диагностич-
на и терапевтична свобода 
като основен аспект на ден-
талната практика, където 
клинично необходимите и 
базирани на доказателства 
терапевтични мерки са из-
брани въз основа на индиви-
дуалните нужди и желания 
на пациентите, без никакво 
външно влияние 

• трябва да имат за цел 
предотвратяването на съз-
даването на ориентирани 
към печалба корпорации / 

организации, които забраня-
ват независимата и етична 
практика на нашата собст-
вена дентална професия;

• следва да насърчава 
принципа на поверителност 
и защита на данните, по-
специално по отношение 
на съвременните информа-
ционно-комуникационни 
технологии и обмена на ин-
формация в световен мащаб;

• трябва да популяризират 

или да създават системи за 
събиране на смислени дан-
ни с адекватна методики 
за мониторинг на оралното 
здраве;

• трябва да работят за 
подобряване на разпреде-
лението на оралните спе-
циалисти в градските и сел-
ските райони;

• трябва да насърчават и 
осигуряват наличието на 
персонал, свързан с орал-
но здраве на всички нива 
на микро- и макро-здрав-
ни учреждения. Анализът 
на потенциалните бариери 
пред националните здрав-
ни политики е от решаващо 
значение.

Инструкциите, включени 
в този документ се базират 
на научните доказателства, 
налични към момента. Те 
могат да се интерпретират 
в контекста на културните 
особености и социо-ико-
номическите константи на 
конкретната държава. 

Превод 
от английски: 
д-р Й. Йонкова
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та на лекуващия лекар, тър-
сейки възбуждането на ре-
флекса. След това се поставя 
протезен адхезив в 4 точки 
за осигуряване на ретенция 
и стабилност на шаблоните 
с наредените зъби (фиг.6). 
Пациентите се приканват да 
имитират дъвкателни движе-
ния и да говорят. Ако се поя-
ви рефлекс за гадене (случва 
се доста рядко), плаката се 
коригира до достигане на  
пълен комфорт и отсъствие 
на рефлекса.

5. Ажустиране и преда-
ване на целите протези. 
След етапите на ажустиране 

и наартикулиране на про-
тезите се поставя протезен 
адхезив в 4 точки и това се 
показва нагледно на пациен-
тите (фиг.7). Следи се за по-
ява на рефлекс за гадене при 
имитирането на дъвкателна 
и говорна функция, но той 
не се установява при екзакт-
на работа в предишните кли-
нични етапи (фиг.8). Използ-
ването на протезен адхезив е 
неизбежно, тъй като затваря-
нето на клапана в областта 
на А-линията е нарушено, а 
протезното лепило е отлич-
но средство за подобряване 
на ретенцията и стабилност-

та на снемаемите протези. 
При развити tuber maxillae 
е възможно подплатяване на 
протезата с мека пластмаса, 
която заобикаля подмолната 
част и осигурява ретенция и 
стабилност, без да се налага 
употреба на адхезив.

Д-р Н.Апостолов, PhD
Гл. Асистент, 

Катедра по протетична 
дентална медицина, 

МУ, ФДМ – София
Адрес за кореспонденция:

e-mail: nickogl@abv.bg
МУ-София, ФДМ, 
ул. Г. Софийски 1, 

1431, София

(Фиг.8)  

ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Случаите с пародонтит с ранно начало са 
по-често срещани в определени фамилии. 
Описана е връзката между носителите на 
определени HLA-антигени и генерализира-
ните пародонтити. Неутрофилите при тези 
пациенти показват вътрешен функционален 
дефект и проявяват нарушен отговор срещу 
определени патогени. Освен това е устано-
вено, че А.actinomycetemcomitans, отговорна 
за пародонталните заболявания, се предава 
между членовете на семействата с пародон-
тит с ранно начало. 

СИНДРОМ НА ПАРОДОНТАЛЕН 
ЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС

Физическият и психически стрес могат да 
имат изразен вреден ефект върху човешко-
то тяло. Стресът чрез хипоталамуса и аде-
нохипофизата повлияват значително ендо-
кринните функции и по-специално тези на 
надбъбречните жлези и се развива общ адап-
тационен синдром. Синдромът се проявява с 
три фази, като първите две имат благоприя-
тен ефект за организма, но той става вреден, 
ако стресът продължи по-дълъг период.
Установена е връзка между пародонталните 
заболявания и стреса. Наблюдава се по-ви-
сока честота и тежест на пародонталните 
заболявания при неблагоприятни житейски 
ситуации, тежки производствени условия, 
психични отклонения и при определени ха-
рактеристики на личността.
Тази връзка е най-силно изразена при острия 
некротизиращ улцерозен гингивит. Това за-

боляване се среща по-често при подложени 
на стрес младежи.

ЕНДОКРИННИ НАРУШЕНИЯ

Ендокринните жлези секретират хормони, 
които участват в регулацията на клетъчния 
метаболизъм. Някои ендокринни заболява-
ния като хиперпаратиреоидизъм, захарен ди-
абет, повишават податливостта на организма 
към развитието на пародонтални заболява-
ния и ускоряват деструкцията при съществу-
ващо заболяване на пародонта.
Физиологичните вариации на половите хор-
мони по време на различните етапи от жи-
вота, могат да окажат директен ефект върху 
тъканите на пародонта.

ПУБЕРТЕТ

През пубертета е повишено нивото на цирку-
лиращите полови хормони. Тези промени во-
дят до повишен пермеабилитет на съдовете и 
повишено натрупване на течност в гингивал-
ните тъкани, в присъствието на зъбна плака 
може да доведе до развитието на оточен, 
хеморагичен или хиперпластичен гингивит. 
Гингивитът е преходен, докато организмът 
се адаптира към променените нива на поло-
вите хормони.
Повишените нива на андрогени при момче-
тата през пубертета могат да потиснат кле-
тъчния имунитет и по този начин да влияят 
върху гингивалните тъкани. Наблюдава се 
подчертано повишаване на броя на пародон-
топатогенните бактерии в зъбната плака след 
настъпването на пубертета.

 # ГИНГИВИТ И ПАРОДОНТИТ
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Implantmed Classic
› лесен за работа: голям дисплей
› много къс и лек микромотор
› широк диапазон на оборотите на  
 микромотора: 300 – 40 000 rpm
› прецизно ограничение на  
 въртящия момент: 5-70 Ncm
› автоматична функция за  
 режещи инструменти
› гаранция: 12 месеца 

Вашият надежден партньор  
в имплантологията

4950 лв.

Цена от 9265 лв.

Нов мощен 
мотор

Нов педал

Нов дисплей

#whdentalwerk
                  
video.wh.com

Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com

Офертата важи за периода от 01 март до 31 май 2019 г.

Цената е валидна при еднократно плащане.
Цената е с включен ДДС.

Подарък WI-75 E/KM
Хирургичен наконечник 20:1, без светлина

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

W&H Bulgaria Ltd. 
91 Pirin Str., office № 6 
1680 Sofia, Bulgaria 

t +359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90 
office.bg@wh.com, wh.com

20190313_AD_Implantmed Promo_130x190mm.indd   1 18.03.2019   10:50:34
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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 9167 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам работеща дентална прак-
тика в центъра на гр. Бургас. Цена по 
договаряне. За контакти 0888441066 - 
д-р Юлия Иванова. 

Продавам много изгодно цялостно 
оборудване за кабинет-много подаръ-
ци. Тел: 0886631436, д-р Илия Бенкин, 
Оряхово

Продавам: стол Медиа, перифе-
рия, може и на части, стоматологична 
масичка, сух стерилизатор. Цена по 
споразумение. Д-р Веселински тел. 
0898440564

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, район "Крас-
на поляна", стоматологична машина и 
стол Медия 7М, в много добро състоя-
ние, заедно с инструментариум. Обо-
рудването може да се закупи и отделно 
от помещението. Цена при запитване, 
тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

Продавам пълно стоматологично 
оборудване: машина"Текмил", авто-
клав, апарат за почстване на зъбен 
камък, фотополимерни лампи 2бр., пъ-
лен комплект хирургически инстумен-
ти, ултразвукова вана за почистване на 
дребни инстументи. За контакти: тел. 
0886 6190709

Продавам работещ кабинет с реги-
стрирана практика ,става и за живеене 
на първи етаж в гр. Стара Загора, в 
оживен квартал-45000 EUR. За контак-
ти:0884/151824

Продавам комплексно оборудване 
за стоматологичен кабинет или поот-
делно-гр. Стара Загора. За контакти: 
0885/633505

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

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

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

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За 
информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Пе-
ткова

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

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работеща, 
отлична локация, 2 кабинета с 2 сани-
тарни възела. За контакт - 0888 833194 
или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв .м. 
на 1-ви етаж, обособен като два ден-
тални кабинета, работещи и в момента. 
Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. 
”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по до-
говаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 
0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам зъболекарски клещи и 
лостове изгодно. За контакти: 0898 
740 145

Продавам стоматологична машина 
"Адонис" с горно окачване, с компре-
сор. Машината е в много добро състоя-
ние. Телефон за контакт 0898 735 631

Продавам италиански безмаслен 
компресор Nardi 30л,въздушен микро-
мотор COXO, пълен набор хирургичен 
инструментариум. GSM 0899058760

Продавам чешки рефлектор за сто-
матологична машина. Може да се мон-
тира на ЮС 5М. GSM 0899058760

Продавам останали материали за 
оборудване на стоматологичен каби-
нет. тел: 0878671036

Продавам турбинен наконечник с 
пушбутон "Rein" Може и с избивач! 
Цена 100лв. тел:0878671036

Продавам стоматологичен юнит, 
марка "Media" Юс-7. Резервни части, 
периферия, приставки за ел. диагно-
стика и ел. каутеризация, наконечници. 
Цена по договаряне тел. 0878671036

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем дентален кабинет, 
работещ от 26 години.Има законен 
рентген, чакалня и санитарен възел. 
Цена 200 лв.амира се в гр.ряново област 
Габрово.ел. 0888331666 Д-р Цанков.

Давам под наем дентална практика, 
състояща се от два напълно оборудва-
ни кабинета с обща чакалня. Намира 
се в София на Бул. "Пенчо Славейков", 
срещу първа и втора хирургия на Алек-
сандровска болница. Има обява със 
снимки и повече информация в imot.
bg. 0883343507, georgi_lalov.vr@abv.bg 

Дава под наем оборудвана стомато-
логична клиника с 3 стола- кв. "Лозе-
нец" в непосредствена близост до ме-
тро станция "Стадион Васил Левски" 
- GSM:0878 28 06 36

Давам смяна под наем в луксозен 
дентален кабинет напълно обзаведен и 
оборудван в кв. Павлово. Символичен 
наем, кабинетът си заслужава. За кон-
такти: 0885 800783

Давам смяна под наем в напълно 
оборудван кабинет в центъра, София. 
Телефон за контакти: 0895 753 953

Давам кабинет под наем, София- 
център, пл. "Лъвов мост", до изхода на 
метростанцията GSM 0887601064

Отдавам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинета се намира в 
едно помещение със зъботехническа 
лаборатория, в която се изработват 
подвижни и неподвижни конструкции. 
Лице за контакт: Славчо Гълъбов Теле-
фон за контакт: 0899 10 44 12

Давам под наем дентална практика, 
състояща се от два напълно оборудва-
ни кабинета с обща чакалня. Намира 
се в София на Бул. "Пенчо Славейков", 
срещу първа и втора хирургия на Алек-
сандровска болница. Има обява със 
снимки и повече информация в imot.
bg. 0883343507, georgi_lalov.vr@abv.bg

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална 
медицина в гр. Пловдив. За информа-
ция: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или 
д-р Славова – 0885/ 84 48 42

Дава се смяна за работа в дентален 
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 каби-
нет в гр. Асеновград. За информация: 
0888/ 34 15 84

Давам под наем оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив. За 
информация: 0897/ 988 845

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

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв.м., гр. Пловдив, кв. ”Прослав”, до 
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – 
Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж в 
едно с друг работещ кабинет. Гр. Плов-
див, ул. ”Лазар Стоев” № 1. За контак-
ти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. Пловдив За 
контакти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова

ТЪРСИ

Търся, дентален лекар на процент 
или под наем, град Варна - център 
много добри условия д-р Исмаил, 0899 
964 744

Лекар по дентална медицина тър-
си работа на смени в гр. Асеновград 
или околността. За контакти: 0884/ 72 
92 41

Стоматологичен кабинет в гр. Со-
фия търси стоматолог за работа на про-
цент. Кандидатите могат да изпращат 
автобиография и данни за контакт на 
имейл адрес: dentana_studio@abv.bg, 
както и запитвания за допълнителна 
информаци.

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749

НАКРАТКО

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-

те годишнини на д-р Камен Спасов, д-р Валери 
Ижбехов и д-р Цветозар Балабанов,д-р Иво Бори-
шев и д-р Яница Абланичка , д-р Елка Лукарска 
и д-р Георги Караангов, като им пожелава здраве, 
много късмет, лично щастие, истински хора до 
тях , чудесни мигове и много лични и професио-
нални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата 

годишнина на д-р Живка Георгиева, като й желае 
здраве, късмет и много професионални успехи!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Кямил Хайретин Юсеин и д-р 
Исмигюл Халил Рамадан, като им пожелава здра-
ве, много късмет, лично щастие, чудесни мигове 
и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

ОТКРИВАТ МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ В УНИВЕРСИТЕТА 
„ПРОФ. Д-Р АСЕН  
ЗЛАТАРОВ“ В БУРГАС?

 
Парламентът реши да бъде открит Медицински фа-

култет в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в 
Бургас. Решението бе единодушно прието с 91 гласа 
„за“.

Предложението е дадено от Академичния съвет на 
университета за откриването на Медицински факул-
тет. Предвижда се в новото звено да има 54 препода-
ватели в 9 катедри, а 70% от лекциите ще се водят от 
хабилитирани преподаватели. В новия факултет ще 
се изучава медицина, както и медицина в областта на 
здравеопазването и спорта. Университетът вече раз-
полага с необходимата база. За клиничната практика 
висшето учебно заведение ще сключи договори с две 
университетски болници в Бургас.

Зам.- министърът на здравеопазването д-р Бойко 
Пенков обяви: „За нас е много важно в региона, съз-
давайки прекрасно училище за медици, да може са 
гарантираме кариерно и академично развитие на мла-
дите лекари. Поддържаме изцяло решението на пра-
вителството в тази посока.“

ДЕНТАЛНОТО  
ИЗЛОЖЕНИЕ В КЬОЛН – IDS

Международното дентално шоу (International dental 
show – IDS) се провежда веднъж на всеки две годи-
ни и се организира от Gesellschaft zur Förderung der 
Dental-Industrie (търговската организация на VDDI). 
Домакин е Koelnmesse. 

На тазгодишното изложение най-големите компа-
нии представиха иновациите в протокола на работа, 
материалите, апаратурата и технологиите в дентална-
та медицина. Участниците на IDS 2019 г. бяха почти 
3000, което е своеобразен рекорд за всички 38 изло-
жения, които са се състояли до момента.  IDS 2019 г. 
беше заело площ от около 170 000 кв. м.

Фокусът на IDS бе поставен главно върху разви-
тието на дигиталната дентална медицина, а именно 
интраоралните скенери и 3D принитирането. С тях-
на помощ вземането на отпечатъци, изработването 
на протезни конструкции, поставянето на импланти, 
както и ортодонтското лечение, се случва бързо и из-
ключително прецизно.

Ако трябва да се сравни 3D принтирането и CAD/
CAM, относителната грешка при 3D принтирането е 
по-голяма, което прави CAD/CAM по-точна при из-
работването на големи конструкции. 3D принтерите 
имат предимство пред CAD/CAM в едно отношение. 
Фрезите създават ограничение – CAD/CAM апаратът 
не може да създаде нищо по-малко от инструментите, 
които използва. Фрезоването е процес на отстранява-
не, докато печатането е процес на добавяне. Малките 
форми не представляват проблем за 3D принтера. Ос-
вен това множество части могат да бъдат отпечатани 
наведнъж. Печатът произвежда малко или никакъв 
отпадъчен продукт.

В близко бъдеще експертите очакват възможността 
за 3D отпечатване на окончателни зъбни възстановя-
вания в различни цветове.

През 1983 г. американецът Чък Хъл изобретява 3D 
принтирането и оттогава технологията непрекъснато 
се развива. 

ВЗРИВ В ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

Взрив и пожар събудиха санданското село Ново 
Делчево. По първоначална информация е унищожен 
зъболекарски кабинет на стоматолози от Македония.

Взривът е станал около 3 часа на 12 май. Силата 
на ударната вълна е била изключително силна. Сте-
ната на кабинета, която е откъм улицата е разрушена. 
Стъкла са се разхвърчали на отсрещния тротоар. Ця-
лата апаратура и всички мебели в кабинета са унищо-
жени. Нищо друго около зъболекарски кабинет не е 
пострадало. Информацията е на Нова телевизия.

НАПИТКИ И  
ЕРОЗИЯ НА ЗЪБНИЯ ЕМАЙЛ

Фармацевтът Джон Пембъртън започва да продава 
напитката Кока-Кола като лекарство срещу главобо-
лие по пет цента на чаша.

Първите продажби са реализирани в аптеката 
„Jacob's Pharmacy“ в Атланта и за първите осем ме-
сеца са продавани едва девет чаши средно на ден. Га-
зираната напитка става популярна и поради факта, че 
по това време в САЩ се смята, че газираните напитки 
са много полезни за здравето. По-късно, благодарение 
на агресивна маркетингова политика от страна на биз-
несмена Ейза Григс Кандлер, напитката става лидер 
на световния пазар за безалкохолни напитки през 20. 
век, като продължава да е такава и през новия век.

В наши дни Кока-Кола се произвежда като концен-
триран сироп, който се доставя на множество фран-
чайзингови фирми, които го бутилират, разпространя-
ват и продават.

Някои изследователи смятат, че прекалената упо-
треба води до ранна ерозия на зъбите.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ЛЯТОТО?

Дерматолозите предупреждават, че солариумите не 
са подходящи за подготвяне на кожата за лятото. UVA 
лъчите в тях са с кратковременен ефект и не могат да 
изградят трайна защита на кожата.

В градска среда бетонът от сградите отразява 10% от 
слънчевите лъчи и те съвсем не са безвредни. Пясъкът и 
водата отразяват около 15%, а снегът –  цели 90%.

В България UV индексът се измерва в района на 
Шкорпиловци. При стойности до 1–2 е безопасно да сме 
навън. От 3 до 7 на UV индекс е добре през часовете 
между 14 и 16 часа да сме на сянка. Стойности от 8 до 
11 показват опасно слънцегреене. 

Статистиката показа, че при 1 час полет със самолет 
получаваме слънчево облъчване, равносилно на 20 ми-
нути солариум.

Същевременно UV лъчите имат противовъзпалител-
но, имуносупресивно и стимулиращо действие. Селек-
тивната фототерапия се използва при лечение на много 
кожни и лигавични заболявания.
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Ръководител катедра „Орална хирургия“
Медицински университет Вроцлав, Полша

Дали диагностиката и лечението на гингивалните 
рецесии са все още предизвикателство?

Head of the Department of Oral Surgery
Medical University of Wroclaw, Poland

Are the diagnostics and treatment of gingival 
recession still a challenge?

Проф. д-р Маржена Доминяк 

Prof. Dr. Marzena Dominiak

6 - 8 юни 2019 г., Бургас - Поморие, България

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria
19th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

19-и НАУЧЕН КОНГРЕС  НА БЗС

Факултет по дентална медицина
Медицински университет – София, България

Еластични материали за подплатяване на цели 
протези – теория и практика

Faculty of Dental Medicine

Elastic relining materials for complete dentures - 
theory and practice

Д-р Мариана Янкова, доктор

Dr. Mariana Yankova, PhD
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Факултет по дентална медицина 
Медицински университет – Пловдив, България

Ролята на прогностичния моделаж и 
предварителните конструкции за крайния изход 
от протетичното лечение

Faculty of Dental Medicine 
Medical University, Plovdiv, Bulgaria

The role of the prognostic wax-up and the preliminary 

Доц. д-р Илиан Христов

Assoc. Prof. Ilian Hristov, PhD
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Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет по дентална  медицина 
Медицински университет – София, България

Нови аспекти на лазерното асистиране в 
протетичната дентална медицина.

Ambassador for Bulgaria
Faculty of Dental Medicine 

New Aspects of Laser Assistance 
in Prosthetic Dental Medicine.

Проф. д-р Юлия Каменова, доктор, 
DDG, HDG, SAABI
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Декан на  Факултет по дентална медицина
Университет по медицина и фармация „Карол Давила“, 
Букурещ, Румъния
Президент на Румънското стоматологично общество

Периапикални лезии и вертикални 
коренови фрактури

Dean of the Faculty of Dental Medicine, 
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, 
Bucharest, Romania
President of the Romanian Society of Stomatology

Periapical lesions and vertical root fractures

Prof. Dr. Paula Perlea, PhD

Проф. д-р  Паула Перлеа, дмн
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Член на Академията на Straumann Lab
Турска дентална асоциация, Международна дейност
Сътрудник и член на лидерския екип 
в секция ИТИ Турция-Азербайджан

Съвременно протетично лечение в нова ера 

Member of Straumann Lab Academy 

Fellow and member of Leadership team 
in ITI Turkey-Azerbaijan Section

Contemporary Prosthodontic Treatments in New Era

Д-р Угур Ергин

Dr. Ugur Ergin
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Президент на Италианското ендодонтско общество
Ковчежник на Европейското ендодонтско общество

Как да се справим с калцифицираните канали 

President of Italian Society of Endodontics
Treasurer of the European Society of Endodontology

Д-р Виторио Франко

Dr. Vittorio Franco
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Ръководител на катедра „Оперативно зъболечение и орална патология“
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – Варна, България

Общи заболявания и орално здраве

Head of the Department of Operative dentistry and oral pathology
Faculty of Dental Medicine
Medical University, Varna, Bulgaria

General diseases and oral health

Проф. д-р Владимир Панов, дмн

Prof. Dr. Vladimir Panov, PhD
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„Асоциация на денталните мениджъри в България“

Как да управлявате денталната практика 
устойчиво в името на пациента?

Association of Dental Managers in Bulgaria

How to sustainably lead your dental practice so as 
to provide the best possible service to the patient?

Петър Горялов и Ирина Горялова

Peter Goryalov and Irina Goryalova
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Ендомак Дентал Груп - Панайоту ендодонтия
Гевгелия, Македония 

Консервативно лечение на периапикални лезии

Endomak Dental Group - Panajotu endodontics
Gevgelija, Macedonia

Conservative treatment of periapical lesions

Д-р Ристе Панайоту

Dr. Riste Panajotu
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Факултет по дентална медицина 
Медицински университет – Варна, България
Национална спортна академия „Васил Левски“.
Началник отдел в Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Председател на Управителния съвет на SOS Детски селища в България

Екстракция на зъби при болни с придружаващи 
заболявания

Faculty of Dental Medicine
Medical University, Varna, Bulgaria
National Sports Academy "Vasil Levski".
Head of Department at the Medical Service
Chairman of the Board of SOS Children's Villages in Bulgaria

Tooth Extraction in patients with systemic diseases

Проф. д-р Росен Коларов, дм

Prof. Dr. Rossen Kolarov, PhD
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Ръководител Катедра „Терапевтична стоматология“
Стоматологичен факултет
Московски държавен медицински и стоматологичен университет „А. 
Евдокимова“

Профилактика и скринингови методи на диагностика за 
предракови заболявания на устната лигавица и ранни 
форми на рака

Head of the Department of Therapeutic Dentistry
Faculty of Dentistry
Moscow State Medical and Dental University “A.I. Evdokimova”

Prophylaxis and screening diagnostic methods for 
precancerous diseases of the oral mucosa and early 
forms of cancer

Проф. д-р Людмила Максимовская, дм

Prof. Lyudmila Maksimovskaya, md
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Алайнери F22: от проучването до клиничната практика

F22 Aligner: from the research to the clinic.

Д-р Марио Палоне, Италия

Dr. Mario Palone, Italy
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Специалист по протетична дентална медицина
Почетен член на StyleItaliano

Нови техники с модерни материали …  Да 
направим композитните ресторации като в 
StyleItaliano - лесни и с предвидими резултати  

Specialist Prosthodontist
Honarary Member of StyleItaliano

Simple techniques with new materials … Making 
composite restorations lifelike, easy to do and 
predictable the StyleItaliano way

Д-р Аджай Жунея 

Dr. Ajay Juneja
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MyPos. Ефективно решение за приемане на 
картови плащания за дентални специалисти

 

MyPos. A new card payments acceptance solution 
for dental specialists

Полина Тоскова 

Polina Toskova
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Асоциация „София Дентал Мийстинг“

Концепции на съвременната пародонтология в 
практиката

So�a Dental Meeting Association

Modern periodontal approaches in clinical practice

Д-р Пресиян Кръстев MSc

Dr. Presian Krastev MSc
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LIVE STREAMING OF THE LECTURES
WWW.BZS.BG

07.06.2019  -  петък

Зала № 1, Гранд хотел „Поморие“ Зала № 2, Гранд хотел „Поморие“ 
09.00 – 10.50 ПРОФ. Д-Р МАРЖЕНА ДОМИНЯК, ПОЛША
- ДАЛИ ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИНГИВАЛНИТЕ РЕЦЕСИИ СА ВСЕ ОЩЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
PROF. DR. MARZENA DOMINIAK, POLAND
- ARE THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION STILL A CHALLENGE?

11.00 – 11.20 АЛЕКСАНДЪР БОЖИЛОВ/ТЕХНОДЕНТА
- INSPECTOT TURBINA ИЛИ КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ, ДАЛИ ТУРБИНАТА ВИ СЕ НУЖДАЕ ОТ 
РЕМОНТ.
ALEKSANDAR BOZHILOV/TECHNODENTA
-  INSPECTOR TURBINA OR HOW TO FIND OUT IF YOUR HANDPIECE NEEDS REPAIR.

11.30 – 13.20 Д-Р АДЖАЙ ЖУНЕЯ, ДУБАЙ/ АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
-  НОВИ ТЕХНИКИ С МОДЕРНИ МАТЕРИАЛИ… ДА НАПРАВИМ КОМПОЗИТНИТЕ РЕСТОРАЦИИ 
КАТО В STYLEITALIANO - ЛЕСНИ И С ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ 
DR. AJAY JUNEJA, DUBAI/SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
-  SIMPLE TECHNIQUES WITH NEW MATERIALS … MAKING COMPOSITE RESTORATIONS 
LIFELIKE, EASY TO DO AND PREDICTABLE THE STYLEITALIANO WAY.

13.30 – 15.00 Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ, БЪЛГАРИЯ/АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- КОНЦЕПЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРОДОНТОЛОГИЯ В ПРАКТИКАТА
DR. PRESIAN KRASTEV/SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
- MODERN PERIODONTAL APPROACHES IN CLINICAL PRACTICE

15.10 – 15.30 Д-Р ТАНЯ ДИМИТРОВА/АЛПЕН ФАРМА
- ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР
DR. TANYA DIMITROVA/ALPEN PHARMA
- SCHUSSLER’S THERAPY IN THE DAILY PRACTICE OF THE DENTIST

15.40 – 17.00 ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯ КАМЕНОВА, БЪЛГАРИЯ
- НОВИ АСПЕКТИ НА ЛАЗЕРНОТО АСИСТИРАНЕ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.
PROF. DR. JULIA KAMENOFF, BULGARIA
- NEW ASPECTS OF LASER ASSISTANCE IN PROSTHETIC DENTAL MEDICINE.

09.00 – 10.20 Д-Р РИСТЕ ПАНАЙОТУ, МАКЕДОНИЯ
- КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ
DR.RISTE PANAJOTU, MACEDONIA 
- CONSERVATIVE TREATMENT OF PERIAPICAL LESIONS

10.30 – 12.20  ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛА МАКСИМОВСКАЯ, РУСИЯ
- ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ НА 
ДИАГНОСТИКА ЗА ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА 
ЛИГАВИЦА И РАННИ ФОРМИ НА РАКА
PROF. LYUDMILA MAKSIMOVSKAYA, RUSSIA
- PROPHYLAXIS AND SCREENING DIAGNOSTIC METHODS FOR 
PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOSA AND EARLY 
FORMS OF CANCER

12.30 – 12.50 Д-Р ИННА АТАНАСОВА/ ХИМАКС ФАРМА
- ДЕНТАЛНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ - ИНОВАЦИЯТА СРЕЩУ НАВИКА

13.00 – 15.00 ПРОФ. Д-Р ПАУЛА ПЕРЛЕА, РУМЪНИЯ
- ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ И ВЕРТИКАЛНИ КОРЕНОВИ 
ФРАКТУРИ
PROF. DR. PAULA PERLEA, ROMANIA
- PERIAPICAL LESIONS AND VERTICAL ROOT FRACTURES

15.30 – 17.00  ПОЛИНА ТОСКОВА/MYPOS
- MYPOS. ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАРТОВИ 
ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ
POLINA TOSKOVA/ MYPOS
- MYPOS. A NEW CARD PAYMENTS ACCEPTANCE SOLUTION FOR 
DENTAL SPECIALISTS

08.06.2019  -  събота

09.00 – 10.20 Д-Р МАРИАНА ЯНКОВА, БЪЛГАРИЯ
- ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
DR. MARIANA YANKOVA, BULGARIA
- ELASTIC RELINING MATERIALS FOR COMPLETE DENTURES - THEORY AND PRACTICE

10.30 – 12.20 Д-Р УГУР ЕРГИН, ТУРЦИЯ
- СЪВРЕМЕННО ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В НОВА ЕРА
DR. UGUR ERGIN, TURKEY
- CONTEMPORARY PROSTHODONTIC TREATMENTS IN NEW ERA

12.30 – 12.50 ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ/БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ БЪЛГАРИЯ
- ТРАВМАТИЧНИ ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
PROF.  DR. ROSSEN KOLAROV/BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI BULGARIA
- TRAUMATIC ORAL LESIONS

13.00 – 14.20 ДОЦ. Д-Р ИЛИАН ХРИСТОВ, БЪЛГАРИЯ
- РОЛЯТА НА ПРОГНОСТИЧНИЯ МОДЕЛАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА 
КРАЙНИЯ ИЗХОД ОТ ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ASSOC. PROF. DR. ILIAN HRISTOV, BULGARIA
- THE ROLE OF THE PROGNOSTIC WAX-UP AND THE PRELIMINARY MOCK-UP FOR THE FINAL 
OUTCOME OF THE PROSTHETIC TREATMENT

14.30 – 16.20 Д-Р МАРИО ПАЛОНЕ, ИТАЛИЯ
- АЛАЙНЕРИ F22: ОТ ПРОУЧВАНЕТО ДО КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
DR. MARIO PALONE, ITALY
- F22 ALIGNER: FROM THE RESEARCH TO THE CLINIC

09.00 – 10.20 ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПАНОВ, БЪЛГАРИЯ
- ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ОРАЛНО ЗДРАВЕ
PROF. DR. VLADIMIR PANOV, BULGARIA
- GENERAL DISEASES AND ORAL HEALTH

10.30-12.20 Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ
- КАК ДА СЕ СПРАВИМ С КАЛЦИФИЦИРАНИТЕ КАНАЛИ
DR. VITTORIO FRANCO, ITALY
- HOW TO MANAGE CALCIFIED CANALS

12.30 – 12.50 АРАМ УНДЖИЯН/ДЕНТСТОР
- ДЕНТСТОР – ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД. ПОГЛЕД ОТБЛИЗО
ARAM UNDJIAN/DENTSTORE 
- DENTSTORE - THE INNOVATIVE APPROACH. A CLOSE LOOK.

13.00 – 14.20 ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ, БЪЛГАРИЯ
- ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ БОЛНИ С ПРИДРУЖАВАЩИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
PROF. DR. ROSSEN KOLAROV, BULGARIA
- TOOTH EXTRACTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC DISEASES

14.30 – 16.00 ПЕТЪР ГОРЯЛОВ, ИРИНА ГОРЯЛОВА, БЪЛГАРИЯ/
АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
- КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА УСТОЙЧИВО 
В ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА?
PETER GORYALOV, IRINA GORYALOVA/ASSOCIATION OF DENTAL 
MANAGERS IN BULGARIA
- HOW TO SUSTAINABLY LEAD YOUR DENTAL PRACTICE SO AS TO 
PROVIDE THE BEST POSSIBLE SERVICE TO THE PATIENT?

Дата Зала № 3, Гранд хотел „Поморие“ Зала № 4, Гранд хотел „Поморие“
08.06.2019 
събота

13.00 – 14.30  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ 
КОМИТЕТ

                       POSTER SESSION

14.30 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
                       ORAL PRESENTATIONS SESSION

HANDS ON COURSE

15.30 – 18.30 Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ, ФИРМА VDW GmbH  
- ОФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО СИСТЕМАТА 
RECIPROC BLUE FILE
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС, МЕСТА – 18

DR. VITTORIO FRANCO, ITALY, VDW GmbH COMPANY
- SHAPING ROOT CANALS WITH THE RECIPROC BLUE SINGLE FILE TECHNIQUE
HANDS ON COURSE, PARTICIPANTS – 18

 *Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент
 *The Organizing Committee has the right for last moment changes of the Congress Programme.

6 - 8 юни 2019 г., гр. Бургас - Поморие, България June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria
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