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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
В СЕДМИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми гости,
Уважаеми колеги, 
Уважаеми дами и господа,
Днес е празник за българската 
дентална медицина! За седми 
пореден път в гостоприемен 
Бургас се събират над 1�00 
представители на една от най-
трудните, но и най-уважавани 
професии. 7-ият Научен конгрес 
на Българския зъболекарски 
съюз (БЗС) се провежда само 

месец след като Българският зъболекарски съюз 
официално бе приет в Съвета на европейските зъболекари 
и вече пое своите отговорни функции като една от 
27-те съсловни организации диктуващи политиката в 
денталната медицина в Европейския съюз. Това прави 
днешния празник още по-хубав!
Ние, участниците в Конгреса, в продължение на два дни 
ще се запознаем с последните научни и практически 
достижения на съвременната дентална медицина 
поднесени ни от известни и уважавани чужди и наши 
лектори. За втори пореден път наши колеги от факултетите 
по дентална медицина ще представят своите научни 
разработки в постерната секция на Конгреса.
Съпътстващата традиционна голяма стоматологична 
изложба ще ни изненада приятно с новостите в 
денталната техника, денталните технологии, материали и 
консумативи. 
Конгресът ще ни разкрие нови хоризонти и ще ни изправи 
пред нови предизвикателства, които ще усъвършенстват 
нашите знания и умения, за да даряваме на нашите 
пациенти най-висшето благо – здравето.
Южняшкото гостоприемство на бургазлии, съчетано със 
синьото ласкаво море и нежния бриз ще ни съпътстват 
през цялото време.
Искам да благодаря на община Бургас в лицето на кмета 
на гр. Бургас - инж. Йоан Костадинов и неговия заместник 
- д-р Атанас Бошев, които преди седем години ни 
подадоха ръка и до днес ни подкрепят в това важно за БЗС 
начинание!
Непременно трябва да спомена и да благодаря на нашите 
основни спонсори – FDI (World Dental Federation), Wrigley 
Bulgaria Ltd., ACTAVIS, Mtel, Colgate Palmolive Adria! 
Скъпи колеги,
Позволете ми от името на Управителния съвет на БЗС, 
от името на Организационния комитет на 7-ия Научен 
конгрес на БЗС и лично от мое име да ви пожелая здраве, 
дръзновение, незабравими и плодотворни конгресни дни!
На многая лета!

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС
Председател на Организационния комитет 
на  7-ия Научен конгрес на БЗС 

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS 
IN THE SEVENTH  SCIENTIFIC CONGRESS OF THE 
BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION

Dear guests,

Dear colleagues,

Ladies and gentlemen,

Today is a holiday for the Bulgarian dental medicine! For the 
7th consecutive time the hospitable town of Burgas gathers 
more than 1�00 representatives of one of the arduous, but 
also most respected professions. The 7th  Scientific Congress 
of the Bulgarian Dental Association (BgDA) is being held only 
one month after the Bulgarian Dental Association has been 
officially admitted to the Council of European Dentists, and 
has already assumed its responsibilities as one of the 27 pro-
fessional associations, dictating the EU policy in the field of 
dental medicine. This makes today’s holiday even more pretty!
We, the participants in the Congress, will get acquainted dur-
ing two days with the newest scientific and practical achieve-
ments of modern dental medicine, presented by renowned 
and respected interational and Bulgarian lecturers. For a 
second consecutive time, our colleagues from the Faculties of 
Dental Medicine will present their scientific achievements in 
the Poster section of the Congress.
The accompanying traditional great dental exhibition will 
surprise us pleasantly with the novelties in dental equipment, 
dental technologies, materials and consumables. 
The Congress will reveal us new horizons, and will  make us 
face new challenges, which will perfection our knowledge 
and skills, enabling us to offer our patients the supreme gift 
- health.
The Southern hospitality of the people of Burgas, together 
with the gentle blue sea and the tender breeze, will be with us 
all of the time. 
I would like to thank the Municipality of Burgas, represented 
by the Mayor Eng. Ioan Kostadinov and his Deputy Dr. Atanas 
Boshev, who lend us a hand seven years ago, and keep on 
supporting us until now in this crucial endeavour of the BgDA!
I would like to mention explicitely, and to thank our main 
sponsors – FDI (World Dental Federation), Wrigley Bulgaria 
Ltd., ACTAVIS, Mtel, Colgate Palmolive Adria! 
Dear Colleagues,
On behalf of the Managing Boarg of the BgDA, on behalf of 
the Organizing Committee of the 7th Scientific Congress of 
the BgDA, as well as on my personal behalf, I would like to 
wish you health, prosperity, unforgettable and fruitful Con-
gress days!
God bless you!

Dr. Nikolai Sharkov,
President of the Managing Board of the BgDA,
Chairman of the Organizing Commitee 
of the 7th Scientific Congress of the BgDA
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СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
СЪС СТОМАТОЛОГИЧНА ИЗЛОЖБА

15 И 16 ЮНИ 2007 Г., ГР. БУРГАС, ВОЕНЕН КЛУБ И БУРГАСКИ 
СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО С FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE (FDI)

СПОНСОРИ: WRIGLEY, ACTAVIS, COLGATE, Mtel

ПРОГРАМА

Четвъртък, 14.06.2007

15.00 - 18.00 Регистрация 
 (фоайето на Бургаски свободен университет)

Петък, 15.06.2007
08.00 - 1�.00 Регистрация 
 (фоайето на Бургаски свободен университет)
09.00 - 10.00 Откриване на конгреса 
 (атриума на Бургаски свободен университет)

ВОЕНЕН КЛУБ

Петък, 15.06.2007
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Константин Даков

10.�0 - 12.00 ПОСЛЕДНИ ДОСТИЖЕНИЯ В 
ЕНДОДОНТИЯТА - ТЕхНИКИ И МАТЕРИАЛИ

 Фредрик Фриск, Швеция
12.15 - 1�.00 Търговска презентация на фирма W & H:
 хИГИЕНЕН ПРОТОКОЛ - ДИРЕКТИВА EN 

13060 НА ЕС. КЛАС В АВТОКЛАВ “LISA” НА 
W & H STERILIzATION ИТАЛИЯ

 Роланд Грубер, W & H
 
 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Николай Шарков

1�.00 - 15.�0 МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ В 
ИМПЛАНТАТНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

 Д-р Герхард Зеебергер, Италия
15.�0 - 16.00 Търговска презентация на фирма DENTACON
 SANDMAN: РЕВОЛЮЦИОННА СИСТЕМА 

ЗА ВЪЗДУШНА АБРАЗИЯ ПОД НИСКО 
НАЛЯГАНЕ

16.�0 - 18.00 ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ
 Д-р Иван Филипов, България
 
 

SEVENTH SCIENTIFIC CONGRESS 
OF THE BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL EXHIBITION

JUNE 15 & 16, 2007, BURGAS, MILITARY CLUB, BURGAS FREE 
UNIVERSITY

ORGANISED JOINTLY WITH THE FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE (FDI)

SPONSORS: WRIGLEY, COLGATE, ACTAVIS, Mtel

PROGRAMME

Thursday, June 14, 2007

15.00 - 18.00 Registration 
 (Burgas Free University, Lobby)
   
Friday, June 15,2007
08.00 - 1�.00 Registration 
 (Burgas Free University, Lobby)  
09.00 - 10.00 Opening ceremony 
 (Burgas Free University, Atrium)  

MILITARY CLUB
 
Friday, June 15, 2007
 
 AM Session:

 Chairman: Dr. Konstantin Dakov

10.�0 - 12.00 UPDATE ON ENDODONTICS - TECHNIqUES 
 AND MATERIALS
 Fredrik Frisk, Sweden
12.15 - 1�.00 Commercial presentation of W & H:
 HYGIENE PROTOCOL - DIRECTIVE EN 13060 
 OF EU. CLASS B AUTOCLAVE “LISA” BY W & H 
 STERILIzATION, ITALY
 Roland Gruber, W & H
  
 PM session

 Chairman: Dr. Nikolai Sharkov

1�.00 - 15.�0 MINIMALLY INVASIVE APPROACHES IN IM
 PLANT DENTISTRY
 Dr. Gerhard Seeberger, Italy
15.�0 - 16.00 Commercial presentation of DENTACON
 SANDMAN: REVOLUTIONARY SYSTEM FOR 
 AIR ABRASION UNDER LOW PRESSURE

16.�0 - 18.00 TOOTH WHITENING
 Dr. Ivan Filipov, Bulgaria
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 Събота, 16.06.2007 
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Виолета Михова

10.00 - 11.�0 БОЛКА ВСЛЕДСТВИЕ НА 
 ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ 
 РАЗСТРОйСТВА, СВЪРЗАНИ С ОБЩИ 
 ЗАБОЛЯВАНИЯ
 Проф. Марти Хелкимо, Швеция
12.00 - 12.�0 Търговска презентация на фирма BUTLER GUM
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОРАЛНО-хИГИЕННИТЕ 
 ПРОДУКТИ НА BUTLER GUM 
 В ПРОфИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА 
 ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 Д-р Адриана Йосифова, д-р Живко Михайлов
 
 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Милко Басарков

1�.00 - 1�.�0 Търговска презентация на фирма ПАТРИЦИЯ
1�.�0 - 16.00 ЛАЗЕРНАТА БИОСИНЕРГЕТИКА - 
 ПРЕДИМСТВА И РАЗВИТИЕ. BIOLASE В 
 БЪЛГАРИЯ
 Доц. Юлия Каменова, България

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

 ЗАЛА 1
 
 Петък, 15.06.2007
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Борислав Миланов

10.�0 - 12.00 УВЕЛИЧАВАНЕ НА АТАШИРАНИТЕ    
 ГИНГИВАЛНИ ТЪКАНИ
 Доц. Христина Попова, България
12.15 - 1�.00 Търговска презентация на фирма ACTAVIS
 “ACTAVIS В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА”

	 	Кетърингов	обяд	ще	бъде	предложен	на	
щанда	на	ACTAVIS.

 
 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Светослав Гачев

1�.00 - 15.�0 HIV-ИНфЕКЦИЯ И СПИН - ОРАЛНИ ИЗЯВИ 
 (ДИАГНОСТИЧНИ, ТЕРАПЕВТИЧНИ И 
 ПРЕВАНТИВНИ ПОДхОДИ)
 Проф. Тереза Джемилева, България
15.�0 - 18.00 ПОСТЕРНА СЕКЦИЯ 
 (БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, ЕТАЖ 1)
  

 Saturday, June 16,2007
 
 AM Session

 Chairman: Dr. Violeta Mihova

10.00 - 11.�0 TMD RELATED PAIN IN RELATION TO 
 GENERAL DISEASES
 Prof. Martti Helkimo, Sweden

12.00 - 12.�0 Presentation of BUTLER GUM
 APPLICATION OF ORAL HYGIENIC PRODUCTS 
 OF BUTLER GUM IN PREVENTION AND TREAT
 MENT OF PERIODONTAL DISEASES
 Dr. Adriana Iossifova, Dr. Jivko Mihailov
 

 PM session

 Chairman: Dr. Milko Basarkov

1�.00 - 1�.�0 Commercial presentation of PATRICIA
1�.�0 - 16.00 LASER BIOSINERGETICS - ADVANTAGES AND 
 DEVELOPMENT.  BIOLASE IN BULGARIA
 Assoc. Prof. Yulia Kamenova, Bulgaria

BURGAS FREE UNIVERSITY

 HALL 1

 Friday, June 15, 2007

 AM Session

 Chairman: Dr. Borislav Milanov

10.�0 - 12.00  AUGMENTATION OF ATTACHED PERIODON-
TAL TISSUES

 Assoc. Prof. Hristina Popova, Bulgaria
12.15 - 1�.00 Commercial presentation of ACTAVIS
 “ACTAVIS in dental medicine”

 	CATerIng	lunCh	wIll	be	offered	on	The	
booTh	of	ACTAVIS.

 
 PM session

 Chairman: Dr. Svetoslav Gachev

1�.00 - 15.�0  HIV INFECTION AND AIDS - ORAL 
MANIFESTATIONS (DIAGNOSTIC, 
THERAPEUTIC AND PREVENTIVE 
APPROACHES)

 Prof. Tereza Djemileva, Bulgaria
15.�0 - 18.00 POSTER SECTION 
 (BURGAS FREE UNIVERSITY, FLOOR 1)
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 Събота, 16.06.2007
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Камен Германов

10.00 - 11.�0 КОМПЮТЪРНИ ТЕхНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА 
 КЛИНИЧНАТА ДИАГНОСТИКА НА 
 ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА 
 ПРИ ДЕЦА
 Доц. Мая Рашкова, Мария Георгиева 
 (демонстратор), България
12.00 - 12.�0 Търговска презентация на фирма SANDOZ
 ОБЕЗБОЛЯВАЩА ТЕРАПИЯ С хЕКСАЛГИН 
 В ЗЪБОЛЕЧЕБНАТА ПРАКТИКА. 
 АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ В 
 ЗЪБОЛЕЧЕБНАТА ПРАКТИКА. ЛЕЧЕНИЕ НА 
 ЛАБИАЛЕН хЕРПЕС.
 
 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Иванка Обешкова

1�.00 - 1�.�0 Търговска презентация на БУЛДЕНТ CURAPROX
 CURADEN Ltd. Швейцария 
  СЪВРЕМЕНЕН ПОДхОД ЗА РЕДУЦИРАНЕ 

НА ЗЪБНАТА ПЛАКА ПРИ ВСИЧКИ 
ПАЦИЕНТИ – ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ, 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОфИЛАКТИКА.

1�.�0 - 16.00 ИЗМЕРЕНИЯ И ЕСТЕТИКА В 
 ПАРОДОНТОЛОГИЯТА
 Проф. Хамит Бостанджи, Турция

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  

ЗАЛА 2
 
Петък, 15.06.2007
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Даниела Андреева

10.�0 - 11.�0 АНАЛИЗ НА УСПЕВАЕМОСТТА НА 
 СТЪКЛЕНАТА КРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА zX-27 
 Доц. Милан Котран, Словакия
 АТРАКТИВНАТА СТЪКЛЕНА КРЕПИТЕЛНА 
 СИСТЕМА zX-27 КАТО НОВА АЛТЕРНАТИВА 
 ВЪВ фИКСИРАНОТО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ
 Ласло Немет, Майстор зъботехник, Унгария

12.00 - 1�.00 ЦИРКОНИЕВИ ЗЪБИ: НИЩО НЕ Е 
 НЕВЪЗМОЖНО, ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
 Ласло Немет, Майстор зъботехник, Унгария
 
 
 

Saturday, June 16,2007

 AM Session

 Chairman: Dr. Kamen Germanov

10.00 - 11.�0 COMPUTER TECHNOLOGIES IN ASSISTANCE 
 TO THE CLINICAL DIAGNOSTICS OF THE 
 DISEASES OF ORAL MUCOSA IN CHILDREN
 Assoc. Prof. Maya Rashkova, Maria Georgieva 
 (demonstrator), Bulgaria

12.00 - 12.�0 Commercial presentation of Sandoz
 ANALGESIC THERAPY WITH HEXALGIN IN 
 DENTAL PRACTICE. ANTIBIOTIC THERAPY IN 
 DENTAL PRACTICE. TREATMENT OF LABIAL 
 HERPES.
 

 PM session

 Chairman: Dr. Ivanka Obreshkova

1�.00 - 1�.�0 Commercial presentation of BULDENT CURAPROX  
 CURADEN Ltd. Swiss
  CONTEMPORARY TECHNIqUE OF REDUCING 

DENTAL PLAqUE FOR ALL PATIENTS – ESTET-
IC DENTISTRY, IMPLANTOLOGY, PREVENTION 
IN DENTISTRY.

1�.�0 - 16.00 DIMENSIONS AND ESTHETICS IN 
 PERIODONTOLOGY
 Prof. Hamit Bostangi, Turkey

BURGAS FREE UNIVERSITY
 
HALL 2

Friday, June 15, 2007

 AM Session

 Chairman: Dr. Daniela Andreeva

10.�0 - 11.�0  ANALYSIS OF THE RATE OF SUCCESS OF  
INDICATION OF zX-27 GLASS ABUTMENT 
SYSTEM

 Assoc. Prof. Milan Cotran, Slovakia
  ATTRACTIVE GLASS ABUTMENT SYSTEM  

zX-27 AS A NEW FIXED ALTERNATIVE IN 
PROSTHETIC DENTISTRY

 Laszlo Nemeth, 
 Master Dental Technician, Hungary
12.00 - 1�.00 zIRCONIUM TEETH: NOTHING IS IMPOSSIBLE, 
 EVERYTHING IS POSSIBLE
 Laszlo Nemeth, 
 Master Dental Technician, Hungary
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 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Донка Станчева

1�.00 - 15.�0 СЪВРЕМЕННИ ТЕхНИКИ ЗА 
 ИНСТРУМЕНТИРАНЕ НА ЕНДОДОНТСКОТО 
 ПРОСТРАНСТВО И ДОСТЪП ДО 
 АПИКАЛНАТА ЗОНА
 Д-р Ангела Гусийска, България
15.�0 - 16.00 Търговска презентация на SANOFI AVENTIS
 
 Събота, 16.06.2007
 
 Утринна сесия

 Председател: Д-р Емил Минчев

10.00 - 11.�0 МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА КОСТНА 
 РЕКОНСТРУКЦИЯ С ТИТАНОВИТЕ 
 ПЛАСТИНКИ UNILOCK
 Доц. Васил Свещаров, България
12.00 - 12.�0 Търговска презентация на фирма 
 ХАЛИЛ ЗАЙНЕ
 
 Следобедна сесия

 Председател: Д-р Гергина Милкова

1�.00 - 1�.�0 Търговска презентация на МИП Фарма 
 и CSC Фарма
1�.�0 - 16.00 МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА хИРУРГИЧНО 
 ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ 
 НА УСТНИТЕ
 Д-р Цветан Тончев, България

20.00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА И ГАЛА ВЕЧЕРЯ

 ШАТО МЕДОВО

Стоматологичната изложба е разположена във 
фоайетата на Военен клуб и Бургаски свободен 
университет.

 PM session

 Chairman: Dr. Donka Stancheva

1�.00 - 15.�0 MODERN TECHNIqUES FOR 
 INSTRUMENTATION OF THE ENDODONTIC 
 SPACE AND ACCESS TO THE APICAL zONE
 Dr. Angela Gussyiska, Bulgaria

15.�0 - 16.00 Commercial presentation of SANOFI AVENTIS
  
Saturday, June 16,2007

 AM Session

 Chairman: Dr. Emil Minchev

10.00 - 11.�0 MODERN METHODS FOR BONE 
 RECONSTRUCTION WITH UNILOCK 
 TITANIUM PLATES
 Assoc. Prof. Vassil Sveshtarov, Bulgaria
12.00 - 12.�0 Commercial presentation of HALIL SEINE
 

 PM session

 Chairman: Dr. Gergina Milkova

1�.00 - 1�.�0 Commercial presentation of MIP Pharma & CSC 
 Pharma
1�.�0 - 16.00 MODERN METHODS FOR SURGICAL 
 TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS 
 OF THE LIPS
 Dr. Tsvetan Tonchev, Bulgaria

20.00 CLOSING CEREMONY AND GALA DINNER

 CHATEAU MEDOVO
 

The Dental exhibition is situated in the lobbies of the Mili-
tary Club and Burgas Free University.
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ПОСТЕРИ

Петък, 15.6.2007
Бургаски свободен университет, Етаж 1
Следобедна сесия
15.30 - 18.00
 
Председатели:  Доц. д-р Ангел Бакърджиев
  Д-р Женя Маслинкова

1.  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ СЪС СИНДРОМ НА WILLIAMS-BEUREN
 Илиева Ем.*, А. Белчева*, А. Бакърджиев**, В. Велеганова*

2.   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧЕН МЕТОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 
ТЕЖКА ФОРМА НА КАРИЕС НА РАННОТО ДЕТСТВО  

 Илиева Ем.*, А. Бакърджиев**, А. Белчева*

�.  КАЛЦИФИЦИРАЩ ЕПИТЕЛИАЛЕН ОДОНТОГЕНЕН ТУМОР
 Цветанов Ст., ВеселиноваТ. *, Николов Г.**

�.   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОСАЛЕН ИМПЛАНТАТ С ШИРОКА СТЪПКА 
СЪЧЕТАН С ЕКСПАНЗИЯ В ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ

 Маринов А. П.

5.   ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЪБНАТА АБРАЗИЯ
 (ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
 Коцилков, К.

6.   ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ С АПИКАЛНО ДЕПЛАСИРАНИ ЛАМБА  В 
ТРЕТИРАНЕТО НА МУКОГИНГИВАЛНИ ПРОБЛЕМИ

 (С ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
 Попова Хр., К.Коцилков

7.   КОСТНО ЗАПЪЛВАНЕ НА ПАРОДОНТАЛЕН ДЕФЕКТ СЪС СЛОЖНА 
АНАТОМИЯ

 Хр.Попова Хр., Х.Абриз, К.Коцилков

8.   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИТЕ ПО ВИД ЗЪБИ ПРИ МОЛАРНО-
ИНЦИЗИВНА ХИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

 Петрова С., М. Куклева, В. Кондева, С. Милева

9.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛЧЕТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ЛАТЕРАЛНИ ПЕРИОДОНТИТИ

 Вълков Л. *, М. Витанова**, И. Вълков***

10. СТОМАТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ХЕРОИНОВАТА ЗАВИСИМОСТ
 Г. Томов*, Д. Добрева**, В. Илиев***, Г. Коточева***

11. ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА КОМБИНИРАНИ 
 НЕКАРИЕСНИ ДЕФЕКТИ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ
 ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ
  Стефанова В.*,  Кр. Хаджиматев**, М. Мойсоска**, Ж. Дучева**, Л. 

Мандалов**, Ст. Енева**

12.  СУБМЕНТАЛНАТА ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ – АЛТЕРНАТИВА НА 
ТРАХЕОСТОМИЯТА ПРИ НЯКОИ ОПЕРАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА 
ХИРУРГИЯ

 Радев, И.

1�.  КЛИНИЧНА  И ХИСТОЛОГИЧНА  ДИАГНОЗА НА МУКОЦЕЛЕ, РАНУЛА И 
КИСТИ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ В УСТНАТА КУХИНА  

 Бетова Т.*,  Й. Йорданов* , Г. Трифонов **

POSTERS

Friday, June 15, 2007
Burgas Free University, Floor 1
PM session
15.30 - 18.00 

Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Angel Bakardjiev
  Dr. Jenia Maslinkova

1.  CLINICAL CASE OF CHILD WITH WILLIAMS-BEUREN SYNDROME
 Ilieva Em.*, A. Beltcheva*, A.Bakardgiev**, V.Veleganova*

2.   ЕLECTROSURGICAL METHOD OF TREATMENT OF SEVERE FORM OF EARLY 
CHILDHOOD CARIES  

 Ilieva Em.*, A.Bakardgiev**, A. Beltcheva*

�.  CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR
 Tzvetanov, St., Veselinova T. *, Nikolov G. **

�.   UTILIZATION OF ENDOOSTEAL IMPLANT OF LARGE THREAD TYPE, COM-
BINED WITH MAXILLARY EXPANSION

 Marinov А. P.

5.  THE PERIODONTAL SURGERY IN THE TREATMENT OF TOOTH ABRASION
 (CASE REPORT)
 Kotsilkov, K.

6.   THE APICALLY REPOSITIONED SPLIT TICKNESS FLAP PROCEDURE IN THE 
TREATMENT OF A MUCOGINGIVAL PROBLEM.

 (CASE REPORT)
 Popova Chr., K.Kotsilkov

7.   BONE FILL IN INTRABONY PERIODONTAL DEFECTS WITH COMPLICATED 
ANATOMY

 Popova Chr., H. Abriz, K. Kotsilkov

8.   DISTRIBUTION OF MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION DEFECTS AC-
CORDING TO TOOTH TYPE

 Petrova S., M. Kukleva, V. Kondeva, S.Mileva

9.   ADDITIONAL LATERAL CANALS AS A CAUSE OF LATERAL PERIODONTITIS 
DEVELOPMENT

 Valkov, L.*, M. Vitanova**, I. Valkov***

10. DENTAL ASPECTS OF HEROIN ADDICTION
 G.Tomov*, D. Dobreva**, V. Iliev***, G. Kotocheva***

11. AESTETIC RESTORATION OF COMBINED NONCARIES
 DEFECTS IN THE FRONT AREA  OF ELDER PATIENTS
 V. Stefanova*, Kr. Hadgimatev**, M. Moisoska**, J. Ducheva**,
 L. Mandalov**, St. Eneva**

12. SUBMENTAL ENDOTRACHEAL INTUBATION - AN ALTERNATIVE OF 
 TRACHEOSTOMY IN SOME MAXILLOFACIAL OPERATIONS
 Radev, I.

1�.  CLINICAL AND HISTOLOGICAL DIAGNOSIS OF MUCOCELE, RANULA AND 
ORAL SALIVARY GLANDS CYSTS

 Bеtova Т.*, Y. Yordanov*, G. Trifonov**
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1�. ОЩЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕТЕТО-ПАЦИЕНТ  
 Николова Кр., Р.Кабакчиева, Н. Гатева  

15.  КОМПЛЕКСНА САНАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ТЕЖКИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

 Чолакова Р. *, А. Пагурас**, Н. Каназирски.*

16. ДИСПЛАЗИЯ НА ТЪРНЕР – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕФЕКТИТЕ
 Петрова С., В. Кондева, Т.Нихтянова, С. Рималовска

17. НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ 
 Бонев Б.*, Д. Йовчев**, Д.Д. Зия**

18.  ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛАГАНАТА ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ В 
ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (АНКЕТНИ ДАННИ)

 Попова Хр., В. Досевa

19.  ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МАТРИЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ЗЪБИ 
ПРИ ГОЛЕМИ КОНСТРУКЦИИ

 Тодоров, Г.*, Р. Тодоров*, Т. Тодорова**

20.  ПОДСИЛВАЩА ЯКА ПРИ МЕТАЛОКЕРАМИЧНИТЕ КОРОНКИ 
– НЕОБХОДИМОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 Тодоров, Г., Ст. Христов, Р. Тодоров

21.  АТАЧМЪНТИ ЗА СУБТОТАЛНО ПРОТЕЗИРАНЕ ЧРЕЗ НАЗЪБНИ 
ПРОТЕЗИ. ВИДОВЕ, ПОКАЗАНИЯ, СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ОКОМПЛЕКТОВКА, ДОСТЪПНА НА ПАЗАРА

 Влахов А., Г. Илиев

22.  ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ЧАСТИЧНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ 
И СИЛНО РЕДУЦИРАНО СЪЗЪБИЕ С ВЪНШНОКОРЕНОВИ СФЕРИЧНИ 
СТАВНИ АТАЧМЪНТИ. ПОКАЗАНИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ, КЛИНИЧНИ 
ИЗПЪЛНЕНИЯ

 Влахов А., Г. Илиев

1�. MORE ABOUT ORAL HEALTH STATUS ASSESSMENTOF PEDIATRIC PATIENT
 Nikolova Kr., R. Kabaktchieva, N. Gateva

15.  COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH SEVERE HAEMATOLOGICAL 
DISEASES

 Cholakova R.*, A. Pagouras**,  N. Kanazirsky*

16. DYSPLASIA TURNERI – DEFECT’S CHARACTERIZATION
 Petrova S., V. Kondeva, T. Nihtianova, S. Rimalovska

17. CONTINUOUS EDUCATION
 Bonev B.*, D. Yovchev **, D. Ziya ** 

18.  PERIODONTAL THERAPY IN THE DAILY DENTAL PRACTICE OF THE 
BULGARIAN GENERAL DENTAL PRACTITIONERS (INQUIRY DATA)

 Popova Chr., V. Dosseva

19.  POLYPROPYLENE MATRICES FOR PREPARING PROVISIONAL TEETH IN THE 
LARGE CONSTRUCTIONS

 Todorov, G.*, R. Todorov*, T. Todorova**

20. STRENGTHENED SHOULDER IN THE METAL CERAMIC CROWNS 
 – NECESSITY AND THECHNOLOGICAL REALIZATION
 Todorov, G., St. Hristov, R. Todorov

21.  ATTACHMENTS FOR SUBTOTAL PROSTHETIC REHABILITATION BY MEANS 
OF OVERDENTURES. TYPES, INDICATIONS, COMPARATIVE CHARACTERISTIC 
AND AVAILABLE EQUIPMENT

 Vlahov A., G. Iliev

22.  PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH PARTIAL EDENTULISM 
AND SEVERELY REDUCED DENTITION BY MEANS OF EXTRARADICULAR 
BALL ATTACHMENTS. INDICATIONS, POSSIBILITIES, CLINICAL PERFOR-
MANCE

 Vlahov A., G. Iliev
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ЛЕКЦИИ

ПОСЛЕДНИ ДОСТИЖЕНИЯ В ЕНДОДОНТИЯТА - ТЕхНИКИ И 
МАТЕРИАЛИ
Д-р Фредрик Фриск, Швеция

През последните години, 
зъболекарите са свидетели на 
бързото развитие на ендодонтията. 
Макар, че принципите и целите 
остават същите, новите техники 
превърнаха ендодонтското лечение 
от досадна, непредсказуема 
задача в лечение с неизбежно 
успешен резултат. Ротационното 
инструментиране се смята за едно от 
най-важните нововъведения, което 
дава възможност на зъболекаря да 
постига предвидими резултати в 
ежедневната практика. Настоящата 

лекция разглежда ротационното инструментиране и никел-
титана като сплав за ендодонтско приложение.

* * *
Фредрик Фриск завършва Денталния факултет в Гьотеборг, 
Швеция, през 1996. Работи две години като общопрактикуващ 
зъболекар, след което започва специализация по ендодонтия в 
Гьотеборг. От 2002 работи като старши консултант по ендодонтия 
в Норкьопинг, а понастоящем в Йонкьопинг. През тези години 
готви докторантура в Университета в Гьотеборг и през октомври 
т. г. предстои защитата на дисертацията му „Епидемиологични 
аспекти на апикалния периодонтит”.

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ В ИМПЛАНТАТНОТО 
ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ
Д-р Герхард Зеебергер, Италия

Модерните консолидирани методи 
в диагностиката и планирането на 
лечението могат да спомогнат за 
намаляването на имплантатните 
хирургични процедури до минимум. 
Освен това, едночастовите 
имплантати, използвани от над две 
десетилетия най-вече за протетична 
рехабилитация на долната челюст, 
могат да минимизират техническите 
етапи и броя на имплантатните 
компоненти.
Предвидимостта на интеграцията на 

непокритите имплантати с меките и твърдите тъкани доведе до 
създаването на лесни за работа продукти.
Минимално инвазивният подход може да бъде опция за 
имплантатно лечение не само при заместване на единичен зъб, 
но и при рехабилитация на множествени дефекти. Правилният 
наклон на поставяне гарантира имедиатното натоварване и 
имедиатната функция.
Правилното позициониране и добре полираните протетични 
елементи обещават бързо заздравяване на прилежащите 
меки тъкани без усложнения. Пациентите могат много рано да 
пристъпят към домашната поддръжка на имплантатите.
Повечето имплантати могат да се използват за възстановяване 
без препариране на крепителните части и без подготовка за 
снемане на отпечатък. Едночастовата конструкция позволява 
отлична естетика и правилна функция.
Опростените хирургични и протетични процедури в 

LECTURES

UPDATE ON ENDODONTICS - TECHNIqUES AND MATERIALS
Dr. Fredrik Frisk, Sweden

During recent years, dentists have experienced a rapid development 
in endodontology. While the principles and objectives remain the 
same, new technique have changed endodontic treatment from 
a tedious unpredictable task to a treatment which is repeatedly 
successful. Rotary instrumentation seems to be one of the most 
important innovations, giving dentists the possibility to achieve 
predictable outcomes in everyday practice. This lecture will focus 
on rotary instrumentation and nickel-titanium as an alloy for 
endodontics. 

* * *
Fredrik Frisk graduated from the Dental School in Göteborg, 
Sweden, in 1996. He worked as a general dental practitioner for two 
years before commencing his specialist training in endodontics in 
Göteborg. Since 2002 he has been working as a senior consultant in 
endodontics in Norrköping and presently in Jönköping. During these 
years he has also been a PhD-student at the Göteborg University and 
will defend his thesis “Epidemiologic aspects on apical periodontitis” 
in October this fall. 

MINIMALLY INVASIVE APPROACHES IN IMPLANT DENTISTRY
Dr. Gerhard Seeberger, Italy

Modern as well as consolidated methods in diagnostics and 
treatment planning can help to reduce implant surgery procedures 
to a minimum. Furthermore, one-piece implants, mainly involved 
in prosthetic rehabilitations in the mandible since more than two 
decades, can minimize technical steps and the number of implant 
components. 
Predictability of soft and hard tissue integration of non-submerged 
implants has led to the development of easy-to-handle products.
The minimally invasive approach can be the option for implant 
treatment not only for single-tooth replacement, but also in 
multiple-site rehabilitations. An adequate insertion torque 
guarantees for both, immediate loading and immediate function.
Correct positioning and highly polished prosthetic parts promise 
rapid healing without complications of the adjacent soft tissues. 
Patients can start with domestic implant maintenance very early.
The majority of implants can be restored without preparation of 
the abutment-parts and without preparation for impression taking. 
The one-piece shape permits both, perfect aesthetics and proper 
function.
Simple surgical and prosthetic procedures in implant dentistry 
reduce the number of components, treatment time and costs. 

* * *
CV: Gerhard Konrad Seeberger, born in 1956 in Grossenseebach 
(Germany), studies medicine and surgery at the Università Pavia 
(Italy) from 1979 to 1980. 
From 1980 to 1985 he studies dentistry at the Julius-Maximilian-
Universität Würzburg (Germany). He obtains his DDS degree and his 
license in dentistry after the Federal board examination in 1985.
Since 1986 he is a private practitioner in Cagliari (Italy). His main 
interests are oral surgery, implantology and periodontology. He 
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имплантатното възстановяване намаляват броя на компонентите, 
времето на лечение и разходите.

* * *
Д-р Герхард Зеебергер е роден през 1956 г. в Гросензеебах 
(Германия). 
1970 – 1980 Учи медицина и хирургия в Университета в Павиа, 
Италия
1980 – 1985 Учи зъболечение в Университета Юлиус-
Максимилиан във Вюрцбург, Германия
1985 Получава степен DDS и лиценз по зъболечение
От 1986 насам практикува частно в Каляри, Италия. Основните му 
интереси са орална хирургия, имплантология и пародонтология. 
Участва в различни университетски курсове по тези дисциплини 
в Европа.
1991 Става член на Италианското общество по остеоинтеграция.
199� Става член на Академията „Практика и наука” в Германското 
общество по зъболечение. От същата година членува в 
Европейската асоциация за остеоинтеграция, а през 2001 става 
активен член.
От 1999 е член на Италианската академия по протетично 
зъболечение.
От 1996 участва като лектор в национални и международни 
прояви и курсове на тема имплантологи, пародонтология и 
процедури за дезинфекция и стерилизация в зъболечебната 
практика.
От 1998 е член-основател и Имедиатен Бивш президент на 
Баварския изследователски клуб по пародонтология.
През 200� става член на Дисциплинарния борд на Центъра за 
лазери в зъболечението и дерматологията. От същата година 
е член на Борда на лекторите на Италианската дентална 
асоциация.
От 200� е почетен член на Чикагското дентално общество и 
Вице-регент за Южна Европа на Международната академия по 
зъболечение.
Понастоящем е Национален президент на Италианската дентална 
асоциация и Президент на Зъболекарския борд на област 
Каляри, Италия, за мандата 2006 – 2008.
Заема също поста Избран президент на Европейската 
регионална организация (ERO) на FDI. 

ИЗМЕРЕНИЯ И ЕСТЕТИКА В ПАРОДОНТОЛОГИЯТА
Проф. Хамит Бостанджи, Турция

Устата и зъбите са обект на все 
по-голямо внимание не само 
във физически смисъл, но и по 
отношение на социалното здраве. В 
този аспект, пациентите очакват най-
малкото приемлива или естетична 
дентоалвеоларна структура. 
Изгледът и видимостта на венците, 
измеренията на клиничните коронки, 
симетрията и успоредността са 
най-важните компоненти на денто-
гингивалните естетични критерии. 
От друга страна, естествено е да 

срещнем зъби с различно пародонтално здраве у нашите 
пациенти, които очакват естетичен резултат. Предвиждането на 
промените в измеренията и на тенденциите след пародонтално 
лечение е много важно с оглед постигането на денто-гингивални 
естетични критерии. Ето защо, оценката на промените в 
измеренията, особено преди възстановителни процедури, е 
ключът към естетичния резултат.

* * *

participates at different university stages in these disciplines in 
Europe.
He becomes a member of the Società Italiana per 
l´Osteointegrazione, SIO (Italian Society for Osseointegration) in 
1991.
In 199� he becomes a member of the Academy “Practice and 
Science” within the German Society of Dentistry (DGZMK). 
Since 199� he is a member of the European Association for 
Osseointegration (EAO) and becomes an active member in 2001.
He is a member of the Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
(Italian Prosthodontic Academy) since 1999.
He is a speaker in several national and international events and 
courses lecturing on implantology, periodontology and safety 
procedures in the dental practice (disinfection and sterilization)  
since 1996. 
He is a founding member and Immediate Past President of the 
Bavarian Study Club of Periodontology (1998).
In 200� he becomes a Disciplinary Board Member of the C.L.O.D. 
(Centres of Laser in Dentistry and Dermatology). 
He is a Honorary member of the Chicago Dental Society and 
Vice-Regent for Southern Europe of the Academy of Dentistry 
International (200�).
He is a member of the Board of Lecturers of the Associazione Italiana 
Odontoiatri, AIO (Italian Dental Association) since 200�. 
Actually he is the National President of the Italian Dental Association 
(AIO) and the President of the Board of Dentistry of the County of 
Cagliari, Italy for the triennium 2006 - 2008.
He is the President-Elect of the European Regional Organization of 
the FDI (ERO).

DIMENSIONS AND ESTHETICS IN PERIODONTOLOGY
Prof. Hamit Bostangi, Turkey

Mouth and teeth are increasingly coming into prominence not 
only  by physical means, but also in terms of social health. In this 
sense, patients are expecting at least an acceptable or esthetic 
dentoalveolare structure. Appearance and visibility of gums, clinical 
crown dimensions, symmetry and parallelism concepts are the most 
important components of dento-gingival esthetic criterions. On the 
other hand, it is natural that we may encounter teeth which have 
different forms of periodontal health conditions in our patients who 
expect esthetics. Prediction of dimensional changes and affectional 
factors that occur after periodontal treatment is very important 
so as to achieve dento-gingival esthetic criterions. Therefore, the 
dimensional changes which are to be determined especially before 
the restorative practices, are the key of the esthetic outcomes.

* * *
1976  Graduated from Hacettepe University Faculty of 

Dentistry
1977-1978  Research assistant in Department of Periodontology in 

Dicle University Faculty of Dentistry
1978  Research Assistant in Ankara University, Faculty of 

Dentistry, Department of Periodontology
1980 PhD degree
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1976  Завършва Денталния факултет в Университета 
Хаджеттепе

1977-1978  Научен асистент в Катедрата по пародонтология на 
Денталния факултет в Университета Дикле

1978  Научен асистент в Катедрата по пародонтология на 
Денталния факултет в Университета в Анкара

1980 Доктор на медицинските науки
1985  Доцент
1991  Професор
1985 Завеждащ Катедрата по пародонтология на 
Денталния факултет в Университета в Анкара
Президент на Дисциплинарната комисия на Денталната камара в 
Анкара,
Президент на Денталната камара в Анкара,
Президент на Висшата дисциплинарна комисия на Турската 
дентална асоциация,
Заема постове в различни комисии на Денталната камара в 
Анкара и на Турската дентална асоциация,
Член на Турското общество по пародонтология, Европейската 
федерация по пародонтология и IADR.
Вицепрезидент на BaSS.
Женен, с две деца.

АНАЛИЗ НА УСПЕВАЕМОСТТА НА СТЪКЛЕНАТА 
КРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА zX-27 
Доц. Милан Котран, Словакия

Авторът представя резултатите 
от работата си със стъклените 
опори ZX-27. През последните 7 
години са били приложени стъкло-
борно-силикатни опори при 1�5 
пациенти на възраст от 25 до 6� г. 
Използвани са общо 200 стъклени 
опори, предназначени в повечето 
случаи (85.�%) за възстановяване 
на скъсената зъбна редица. 
Предварителните резултати показват 
много добро инкорпориране на 
фиксираните мостове, завършващи 

със стъклена опора. По време на изследването, не е възникнал 
нито един случай на необходимост от заместване на стъклените 
с други видове опори, а в съседство със стъклените опори не са 
били наблюдавани значителни възпалителни или резорбтивни 
изменения.
Според автора, системата със стъклени опори може да се смята 
за подходяща алтернатива в случаи, когато интраосалните 
имплантати са противопоказани по някакви съображения. 
Успехът на този метод представлява добра индикация по 
отношение на аспектите за шиниране.

1985  Assistant Professor degree
1991  Professor degree
1985 Chairperson of Department of Periodontology, Ankara 
University, Faculty of Dentistry
President of Disciplinary Committee of Dental Chamber of Ankara,
President of Dental Chamber of Ankara,
President of Eminent Disciplinary Committee of Turkish Dental 
Association
Officiated in various commissions of Dental Chamber of Ankara and 
Turkish Dental Association.
Affiliate of Turkish Society of Periodontology, European Federation of 
Periodontology and IADR.
Vice president of BaSS.
Married, two children.

ANALYSIS OF THE RATE OF SUCCESS OF INDICATION OF zX-27 
GLASS ABUTMENT SYSTEM
Assoc. Prof. Milan Cotran, Slovakia

The author introduces the results of work with glass pillars ZX-27. 
Over the recent 7 years  glass boron-silicate pillars were applied in 
1�5 patients 25-6� years of age. Altogether, 200 glass pillars were 
used which in majority of cases [85,� %] were applied to restore the 
shortened dental arch.
Preliminary results indicate very good incorporation of fixed bridges 
terminated by a glass pillar. Throughout the study not a single 
case of necessity to replace the substitute of pillar by another 
type occurred, and in the vicinity of the glass pillars no significant 
inflammatory nor resorptive changes have been observed.
The author assumes that the system of glass pillars can be 
considered as a suitable alternative in cases where intraosseal 
implants are contraindicated for various reasons. The essential 
attribute of success is appropriate indication with respect to 
splinting aspects.
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БОЛКА ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ 
РАЗСТРОйСТВА, СВЪРЗАНИ С ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 
ДРУГИ ОСНОВНИ фАКТОРИ
Проф. Марти Хелкимо, Швеция

Редица епидемиологични и 
клинични проучвания показват 
значителна взаимовръзка между 
общите фактори на здравето 
и темпоромандибуларните 
разстройства (ТМР). При пациентите 
в ежедневната клинична практика 
доста често се наблюдават 
различни общи заболявания, които 
могат да засегнат функцията на 
дъвкателната система. Например, 
ревматоидният артрит (РА) и други 
съединителнотъканни нарушения 

рано или късно засягат също темпоромандибуларните стави при 
най-малко 50% от пациентите с РА.
Проблемите в областта на шията и рамената много пряко 
взаимодействат с функцията на дъвкателната система и могат 
да се проявят като болка в нея, а също така и да обяснят някои 
видове главоболие.
При лечението на тези пациенти е необходимо тясно 
взаимодействие между зъболекаря, лекаря и физиотерапевта.
* * *
Проф. Марти Хелкимо е роден през 19�0 в Пуумала, Финландия. 
1966  Завършва Факултета по одонтология в Университета 

в Умее, Швеция
1966-67  Работи в общински зъболекарски кабинет в Гевле, 

Швеция
1967-69  Клиничен преподавател в Отделението за оклузален 

анализ и рехабилитация във Факултета по 
одонтология в Умее (днес Отделение по клинична 
орална физиология)

1969-7�  Асистент и частично доцент в Отделението по 
стоматогнатна физиология във Факултета по 
одонтология към Университета в Гьотеборг, Швеция

197�  Защитава академична дисертация на тема 
„Проучвания върху функцията и дисфункцията на 
дъвкателната система”, в която въвежда за пръв 
път индекс за дисфункция, наречен по-късно в 
литературата „Хелкимо Индекс”.

197�  Доцент в Отделението по стоматогнатна физиология 
към Университета в Гьотеборг

197�-76  Изпълняващ длъжността професор и завеждащ на 
Отделението по стоматогнатна физиология към 
Университета в Гьотеборг на непълен работен ден

1976-77  Гостуващ доцент в Отделението по оклузия, 
Университета в Мичиган, Ан Арбор, САЩ

1977  Щатен професор и завеждащ на Отделението по 
стоматогнатна физиология към Университета в 
Гьотеборг

1979-2001  Старши консултант и завеждащ Отделението 
по стоматогнатна физиология към Института за 
следдипломно дентално образование в Йонкьопинг, 
Швеция 

2001  Старши консултант в Отделението по стоматогнатна 
физиология към Института за следдипломно 
дентално образование в Йонкьопинг, Швеция

Научен съветник по стоматогнатна физиология в Шведския 
национален борд за здраве и благосъстояние
Президент на Шведската академия за темпоромандибуларни 
разстройства (ТМР), 1990-2005
Научен редактор консултант в Списанието на Шведската 
дентална асоциация (Tandläkartidningen)
Член на Националния борд на шведските дентални специалисти
Член на Международното общество по орална физиология

TMD-RELATED PAIN IN RELATION TO GENERAL DISEASES  AND 
OTHER BACKGROUND FACTORS
Prof. Martti Helkimo, Sweden

Several epidemiological and clinical studies have shown a significant  
relationship between general health factors and temporomandibular 
disorders (TMD). In patients in every day clinical practice, various 
general diseases are very common, that can affect the function of 
the masticatory system. Rheumatoid arthritis (RA),for example, and 
other connective tissue disorders  sooner or later affect also the 
temporomandibular joints in at least 50 % of the RA-patients.
Neck- and shoulder problems very clearly interact with the function 
of the masticatory system and may manifest itself as pain in the 
masticatory system and also explain some types of headache.
In the management of these patients, a close co-operation is 
necessary between dentists, physiotherapists and medical doctors.
* * *
Born 19�0 in Puumala, Finland. 
1966  Qualifying Dental Examination at the University of 

Umeå, Sweden
1966-67 Community Dental Service in Gävle, Sweden
1967-69  Clinical Instructor at the Department of Occlusal 

Analysis and Rehabilitation at the Odontological 
Faculty of Umeå . (To-day the name of the department 
is changed to the Department of Clinical Oral 
Physiology).

1969-7�  Assistant professor and partly acting as associate 
professor at the Department of Stomatognathic 
Physiology at the Faculty of Odontology, University of 
Göteborg, Sweden.

197�  Academical dissertation on the thesis ”Studies on 
function and dysfunction of the masticatory system”. 
In this thesis the ”Dysfunction Index System” (later in 
the literature named ”The Helkimo Index”) was first 
presented.

197�  Appointed associate professor at the Department of 
Stomatognathic Physiology, University of Göteborg.

197�-76  Acting half time as professor and chairman at the 
Department of Stomatognathic Physiology, University 
of Göteborg.

1976-77  Visiting associate professor at the Department of 
Occlusion,  University of Michigan, Ann Arbor, USA.

1977  Appointed Professor and Chairman of the Department 
of Stomatognathic Physiology at the Faculty of 
Odontology, University of Umeå, Sweden.

1979-2001  Senior Consultant and Chairman of the Department 
of Stomatognathic Physiology at the Institute for 
Postgraduate Dental Education in Jönköping, Sweden

2001  Senior Consultant at the Department of 
Stomatognathic Physiology at the Institute for 
Postgraduate Dental Education in Jönköping, Sweden

Scientific adviser in Stomatognathic Phsyiology in the Swedish 
National Board of Health and Welfare.
The President of the Swedish Academy of Temporomandibular 
Disorders , 1990-2005
Scientific Editorial adviser for the Journal of the Swedish Dental 
Association (Tandläkartidningen).
Member of the National Board of Swedish Dental Specialists.
Member of the International Society of  Oral Physiology.
Member of the Swedish Dental Association
Member of the Swedish Dental Society
Corresponding member of the Finnish Dental Society
Member of the Swedish Migraine Society.
Member of the Swedish Epidemiological Society.

Lecturer at ”Praktikertjänst AB” (The Swedish Private Practitioners 
Organization). 
Chairman of the Orofacial Pain Group at the Institute for 
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Член на Шведската дентална асоциация
Член на Шведското дентално общество
Член-кореспондент на Финландското дентално общество
Член на Шведското общество по мигрена
Член на Шведското епидемиологично общество
Лектор в Организацията на частнопрактикуващите зъболекари в 
Швеция
Председател на Групата за орофациална болка в Института за 
следдипломно дентално образование, Йонкьопинг
Консултант по одонтология в „Тинитус екип” на Централната 
болница в Йонкьопинг
Участва с научни съобщения и лекции в многобройни научни 
конференции и срещи по стоматогнатна физиология и 
протетична стоматология. Гостуващ лектор в редица различни 
университети и дентални общества в Европа, САЩ, Южна 
Америка, Австралия и Япония. Факултетен опонент при защита 
на дисертации по стоматогнатна физиология в университетите 
в Малмьо, Швеция и Хелзинки, Финландия. Референт в няколко 
научни дентални списания. 
Носител на Наградата Хенри Бейрон, 199�.
Автор на над 60 публикации, десет от които са глави в различни 
учебници по ТМР. 
Основни научни интереси: епидемиология на ТМР и 
клинични изследвания върху диагностиката и лечението на 
функционалните смущения на дъвкателната система. Автор на 
Хелкимо Индекс за дисфункция, използван по цял свят от учени и 
клиницисти.
Женен, с две деца от сегашния и три от предишен брак. 

АТРАКТИВНАТА СТЪКЛЕНА КРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА 
zX-27 КАТО НОВА АЛТЕРНАТИВА ВЪВ фИКСИРАНОТО 
ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ
Ласло Немет, Майстор зъботехник, Унгария

Атрактивната стъклена крепителна 
система ZX-27 е уникална техника 
в зъбопротезирането, тъй като 
елиминира проблеми с липсващите 
естествени зъби носители, 
необходими за приложението на 
фиксирани протезни конструкции. Не 
се налага хирургична интервенция.
Авторът представя в своята 
презентация принципите на 
стъклената крепителна система 
ZX-27, индикации, контраиндикации, 
клинични тестове и практически 

примери.
* * *

Циркониеви зъби: нищо не е невъзможно, всичко е възможно
Ласло Немет, Майстор зъботехник, Унгария

Благодарение на технологията Zirkonzahn, зъболекарят не 
трябва да променя обичайния си стил на работа. Той може да 
планира всеки изкуствен зъб така лесно, все едно че не работи 
с рядък метал. Препарационната техника няма специални 
изисквания. Циментирането може да се извърши с традиционен 
материал. Системата Zirkonzahn може да се използва за 
изработване на отделни имплантатни глави, суперструктури, 
първични коронки, мостове до 16 члена, вставки, мостове с 
инлей-крепители, фасетки, стави и траверси. Коронките могат 
да се ажустират с точност до 20 µm, благодарение на отличната 
биопоносимост на материала, 100% отсъствие на метал, липса на 
черни ръбове. Опорният скелет се изработва в цветовете по Vita, 
поради което не е необходим допълнителен опакер. Коронката 

Postgraduate Dental Education, Jönköping.
Odontological consultant in the ”Tinnitus team” of the Central 
Hospital of Jönköping.
Participated with research reports and lectures in a number of 
scientific conferences and meetings in Stomatognathic Physiology 
and Prosthodontics. Invited guest lecturer in a number of 
different universities and dental societies in Europe, USA, South-
America, Australia and Japan. Faculty opponent in dissertations in 
Stomatognathic Physiology at the University of Malmö, Sweden and 
University of Helsinki, Finland. Referee in several scientific dental 
journals.
The Henry Beyron Prize, 199�.
Over 60 publications, ten of which are chapters in various textbooks 
on TMD.

Main research topics have been focused on epidemiology of 
temporomandibular disorders (TMD) and clinical research 
on diagnosis and treatment of functional disturbances of the 
masticatory system. In order to facilitate statistical treatment of 
examination data and estimation of the degree of severity of TMD 
a dysfunction index system was developed as a central part of my 
doctoral thesis. This index system (later called The Helkimo Index in 
the literature) has been widely used (in more  than 100 publications) 
in all parts of the world among researchers on TMD as well as among 
clinicians.
Married, with two children in the present marriage and three 
children in a previous marriage.

ATTRACTIVE GLASS ABUTMENT SYSTEM zX-27 AS A NEW 
FIXED ALTERNATIVE IN PROSTHETIC DENTISTRY
Laszlo Nemeth, Master Dental Technician, Hungary

Attractive Glass Abutment System ZX-27 is an unique technique in 
prosthetic dentistry, as it eliminates the problem of missing own 
abutments necessary for the application of fixed dental prostheses. 
There is no need for any surgical intervention.
The author introduces in his presentation the principles of ZX-27 
glass abutment system, indications, contraindications, clinical tests 
and practical samples.

* * *
Zirconium teeth: nothing is impossible, everything is possible
Laszlo Nemeth, Master Dental Technician, Hungary

Thanks to Zirkonzahn technology the dentist must not change 
his usual method of work. He can plan each replacement tooth as 
simply as if the bridge was not made of a rare metal. The preparation 
technique requires no special demand. Cementing can be done 
with the traditional material. The Zirkonzahn system can be used to 
make individual implant-heads, superstructures, primary crowns, 
bridges up to 16 teeth, inlays, inlay bridges, veneers, attachments 
and continuous beams. The crowns can be fitted precisely to c. 20 
µm, because of the materials best bio-compatibility, 100 % metal 
free, with no black edges. The framework is made in VITA colours 
- Therefore no additional opaque treatment is required. The crown 
is thinner. Anyone can afford prostheses made with the Zirkonzahn 
system because of the lower production costs. 
Because of the advantages of manual scanning one has unlimited 
opportunities for planning and carrying out the work. Nothing is 
impossible, everything is possible.

* * *
198� Graduates in Dental Techlology
1989  Takes the exam for Master Dental Technician; first steps 

in the development of the glass pillars. Works in a 
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е по-тънка. Всеки може да си позволи конструкции, изработени 
със системата Zirkonzahn, вследствие на ниските производствени 
разходи.
Предимствата на ръчното сканиране предлагат неограничени 
възможности за планиране и завършване на работата. Нищо не е 
невъзможно, всичко е възможно.

* * *
198� Завършва зъботехника
1989  Взема изпита за майстор зъботехник; първи стъпки 

в разработката на стъклените опори. Работи в 
различни зъботехнически лаборатории.

1995  Основава собствена зъботехническа лаборатория 
под името DentAvantgArt; предлага Атрактивната 
стъклена крепителна система ZX-27 за световен 
патент

1999  Основава DentAvantgArt DIVISION; предприятието се 
развива интензивно и продава в Унгария продукти 
на над 20 фирми в областта на зъботехниката 
с изключителни права; наред с това, изнася 
Атрактивната стъклена крепителна система ZX-27 в 
над 10 страни.

Г-н Немет е редовен участник в курсове и квалификационни 
прояви с Клаус Мютертис, проф. Асами Танака, Ян Лангнер, 
Енрико Щегер, а освет това води и собствени курсове в страната 
и в чужбина.

СЪВРЕМЕННИ ТЕхНИКИ ЗА  ИНСТРУМЕНТИРАНЕ НА 
ЕНДОДОНТСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ДОСТЪП ДО 
АПИКАЛНАТА ЗОНА
Д-р Ангела Гусийска, България

Съвременната ендодонтска практика 
поставя високи изисквания, както 
към клиницистите, така и към 
ендодонтския инструментариум. 
Стремежът за триизмернo 
инструментиране на кореновия 
канал и последващата триизмерна 
обтурация формират критериите 
за анализ на интерфейса - както 
на неговата препарация, така и на 
херметизацията му. Ендодонтското 
пространство е динамична функция 
от възможността за достъп до 

апикалната зона.
Разкриването на ендодонтския кавитет, сондирането на стените 
на ендодонта, обработката на орифициумите и задаването на 
определен тейпър, препарирането на дентинните инвагинации в 
коронарната зона  са основни етапи при инструментирането.   
Изучаването на сложните анатомични вариации в коронарната 
и радикуларната част на ендодонта подпомагат подготовката 
на кореноканалната система за херметизация, превенцията на 
периапикално развитие на процес с  деструктивен ефект, както и 
регенерацията на периапикалните структури. 

* * *
Д-р Ангела Гусийска завършва магистратура по стоматология 
в  Стоматологичен факултет на Медицински Университет 
– София през 1997 година. През 1998 година е приета за 
редовен асиситент в Катедра Консервативно зъболечение  със 
специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия.
Научните й интереси и клиничната й практика са насочени в 
областта на ендодонтията и възстановителната стоматология.
Клиничен консултант на Ivoclar Vivadent от 200�. 
Провежда теоретичен и практически курс по ендодонтия.
Член на БЗС, БНСД, БАОИ, БЕО.

number of dental laboratories.
1995  Founds his own dental lab under the title 

DentAvantgArt; submits the Attractive glass abutment 
system ZX-27 for a world patent

1999  Founds the DentAvantgArt DIVISION; the enterprise 
develops actively, and sells in Hungary products 
of more than 20 companies in the dental lab field 
under exclusive rights; along with this, it exports the 
Attractive glass abutment system ZX-27 in more than 
10 countries.

Mr. Nemeth is regular participant in courses and qualification events 
with Klaus Müterthies, Prof. Asami Tanaka, Jan Langner, Enrico Steger, 
and also holds his own courses inland and abroad.

MODERN TECHNIqUES FOR INSTRUMENTATION OF THE 
ENDODONTIC SPACE AND ACCESS TO THE APICAL zONE
Dr. Angela Gussyiska, Bulgaria

Modern endodontic practice sets high requirements to both 
clinicians and endodontic instruments. The strive for three-
dimensional instrumentation of the root canal and the following 
three-dimensional obturation forms the criteria for analysis of both 
interface preparation and sealing. The endodontic space is a dinamic 
function of the possibility for access to the apical zone.
Opening of the endodontic cavity, probing of the walls of the 
endodont, processing the openings, setting the appropriate taper, 
preparation of the dentin invaginations in the coronal area, all these 
are basic steps in the instrumentation.
The study of the complex anatomical variations in the coronal and 
radicular part of the endodont aid the preparation of the root canal 
system for sealing, the prevention of a periapical destructive process, 
as well as the regeneration of the periapical structures.

* * *
Dr. Angela Gussyiska graduated the master degree of Stomatology 
in the Faculty of Stomatology, Medical University, Sofia in 1997. 
In 1998 she is appointed as regular Asst. Professor in the Dept. of 
Conservative dentistry with the specialty Operative dentistry and 
Endodontics.
Both her scientific interests and clinical practice are focused in 
Endodontics and Restorative dentistry.
Clinical consultant of Ivoclar Vivadent since 200�. 
Dr. Guusiyska is running a theoretical and practical course in 
Endodontics. 
Member of the Bulgarian Dental Association, the Bulgarian Scientific 
Stomatological Society, the Bulgarian Endodontic Society.
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МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА КОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ С 
ТИТАНОВИТЕ ПЛАСТИНКИ UNILOCK
Доц. Васил Свещаров, България

Целта на тази лекция е да представи 
някои нови оперативни подходи 
за лечение на лицеви фрактури и 
костна реконструкция. Предимството 
на системата Unilock е плътното 
захващане на винтовете към 
пластинките, което обезпечава 
надеждно фиксиране на костните 
фрагменти и бързото възстановяване 
на пациента.
Късните следоперативни резултати 
сочат отлично заздравяване на 
костта и много добра лицева 

симетрия.
* * *

Доцент д-р Васил Свещаров, DMD, PhD, има 20 години 
академична кариера  - в Катедрата по стоматологична и лицево 
– челюстна хирургия на Стоматологичен факултет – София и 
впоследствие в Медицински Университет – Варна. Има три 
специалности  - по Орална хирургия, по Лицево – челюстна 
хирургия и по Обща стоматология. Специалността  ЛЧХ е 
придобита по учебна програма, адаптирана към изискванията на 
EACMFS (Eurоpean Association for Cranio and Maxillofacial Surgery). 
През март  2006 е хабилитиран и е избран за Декан на Факултета 
по Дентална Медицина – Варна.
През 2005 година е избран за Председател на „Българската 
Асоциация за Орална и ЛЧХ”, а през октомври 2006 на редовен 
Конгрес на EACMFS е избран за  Councillor за България в EACMFS.
Специализирал е клинична стоматология през 1996 година във 
Faculty of Dentistry, Kyushu University- Япония. От 2005 е faculty 
member на фондацията АО. Лечебната му дейност е насочена във 
всички аспекти на оралната и лицево-челюстната хирургия .  
Председател на Контролната комисия на Столична районна 
колегия на БЗС.

ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ - ИЗКУСТВОТО ДА НАКАРАМЕ  
ПАЦИЕНТИТЕ ДА СЕ УСМИхВАТ ПОВЕЧЕ
Д-р Иван Филипов, България

Оцветяванията на зъбните коронки 
се дължат на различни фактори 
– външни, вътрешни или комбинация 
от тях. 
Нарастващите желания на 
пациентите да имат светли зъби 
накара производителите да 
предложат на потребителския пазар 
десетки избелващи продукти, а 
стоматолозите да прилагат различни 
процедури. 
Утвърдените методи за избелване 
на зъбите са: активно (кабинетно) 

избелване, домашно избелване под наблюдение на стоматолога 
и използването от потребителите на свободно продаващи се 
търговски продукти.
На базата на личния опит на автора и литературните данни 
лекцията разглежда алгоритъма, който трябва да се следва при 
прилагане на различните методи на избелване, показанията 
и противопоказанията за избелване, начина на използване на  
избелващите агенти, механизмът им на действие, концентрацията 
им и времето на апликация. Дискутират се локалните странични 

MODERN METHODS FOR BONE RECONSTRUCTIONS WITH 
UNILOCK TITANIUM PLATES
Assoc. prof. Vassil Sveshtarov

The aim of this lecture is to present several new operative 
approaches for management of facial fractures and bone 
reconstructions. The benefit of the Unilock System is the firm 
locking of the screws to the plates, ensuring reliable fixation of bone 
fragments and patient’s rapid recovery. 
Late postoperative results show excellent bone healing and very 
good facial symmetry.

* * *
Assoc. prof. Vassil Sveshtarov, DMD, PhD, has a 20 year academic 
carreer – in the Dept. of Stomatological  and Maxillofacial surgery 
of the Faculty of Stomatology in Sofia, and subsequently in the 
Medical University in Varna. He has three specialties – Oral surgery, 
Maxillofacial surgery and General stomatology. The specialty in 
Maxillofacial surgery has been acquired according to educational 
program, adapted to the requirements of EACMFS (European 
Association for Cranio and Maxillofacial Surgery). 
In March 2006 he has been habilitated, and elected as Dean of the 
Faculty of Dental Medicine, Varna.
In 2005 he has been elected as President of the Bulgarian Association 
of Oral & Maxillofacial surgery, and in October 2006 at the Regular 
Congress of EACMFS he has been elected as Councilor for Bulgaria in 
EACMFS.
He has specialized clinical dentistry in 1996 in the Faculty of 
Dentistry, Kyushu University, Japan. Since 2005 he is a faculty 
member of the Foundation АО. 
His professional practice comprises all aspects of Oral & Maxillofacial 
surgery.
He is a Chairman of the Control Commission of the Sofia City 
Regional College of the Bulgarian Dental Association.

TEETH WHITENING – THE ART TO MAKE OUR PATIENTS SMILE 
MORE
Dr. Ivan Filipov, Bulgaria

Teeth discolorations are due to different factors - extrinsic, intrinsic 
and combination of them.
The increasing demands of the patients for whiter teeth made 
manufacturers launch on the market a variety of bleaching products 
and forced dentists to apply different procedures.
The main three groups for teeth whitening are: in-office (power) 
bleaching, at home bleaching under supervision of a dentist and 
over-the-counter products.
On the basis of author’s personal expеrience and literature data, the 
lecture discusses clinical protocols in applying different methods 
of teeth whitening. Indications, contraindications, how to use 
bleaching agents, the way they work, concentration and duration 
of exposure are also mentioned. The local side-effects of bleaching 
– tooth sensitivity, muco-gingival irritation, enamel destruction 
and the possible general effects on the human body – toxicity and 
carcinogenicity of the bleaching agents are discussed. 

* * *
Dr Ivan Filipov is an Ass. Prof. in the Department of Operative 
Dentistry and Endodontics, Faculty of dental medicine, Medical 
university-Plovdiv.
His teaching activities are related with education of students from 
third, fourth and fifth course, as well as probationers and post 
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ефекти от избелването – чуствителност на зъбите, дразнене на 
гингивата и устната лигавица, увреждането на зъбния емайл, 
както и възможните общи ефекти върху организма – токсичност 
и канцерогенност на избелващите агенти. 

* * *
Д-р Иван Филипов е главен асистент в катедра Оперативно 
зъболечение и ендодонтия към Факултета по дентална медицина 
на Медицински университет – Пловдив. 
Преподавателската му дейност е свързана с обучението на 
студенти от трети, четвърти и пети курс, както и на стажант-
лекари и специализанти. Изнася отделни лекции пред студенти и 
по линия на продължаващото обучение на лекарите по дентална 
медицина.
Понастоящем упражнява частна практика в гр. Пловдив.
Притежава специалност по Обща стоматология – 1990г., 
Терапевтична стоматология – 1996г., Кариесология и ендодонтия 
– 1999г. През 2006г. след успешно защитена дисертация на тема: 
„Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията 
на композиционни материали при обтуриране на втори клас 
кавитети” придобива научно-образователната степен „ДОКТОР”.
Научните му интереси са насочени в областа на естетичното 
възстановяване на увредените зъбни структури с консервативни 
и минимално инвазивни методи. Участва и изнася доклади на 
редица български и международни конгреси и симпозиуми. 
Автор и съавтор на над 25 публикации в наши и чужди списания.
Член е на УС на БЗС на Районна колегия гр. Пловдив и на 
Комисията по Квалификация и Акредитация на БЗС.

КОМПЮТЪРНИ ТЕхНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА 
ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОРАЛНАТА 
ЛИГАВИЦА ПРИ ДЕЦА
Доц. Мая Рашкова, България

Денталната информатика е бързо 
развиващо се направление в 
денталната практика. Представлява  
приложение на компютърните 
и информационни науки за 
подобряване денталната 
диагностика, наука, обучение и 
управление на дентална практика. 
Информационните програмни 
продукти „подпомагащи взимането 
на решение” са особено полезни при 
разрешаване на различни клинични 
проблеми от практикуващите 

дентални специалисти.
Ще бъде демонстриран софтуерен продукт: SmartOralHer-
peticDiagnostic – първата българска  компютърна програма 
„подпомагаща взимането на решение” при клинична диагностика 
на заболяванията на оралната лигавица в детска възраст. За 
изработването й са използвани опростени клинични параметри, 
систематизирани  в последователност, която следва хода на 
логичен клиничен мисловен процес, подкрепени с богат снимков 
материал. 
Ще бъдат разгледани алгоритмите, използвани за изработване на 
програмата, както и ще бъде направен преглед на теоретичните 
постулати, залегнали във философията на програмата. 
Ще бъде демонстриран богатия информационен ресурс, който 
се предоставя на клинициста с цел да подпомогне клиничната 
диагностика на най-често срещаните стоматити при деца и 
юноши.

* * *
Лични данни: Родена на 16.05.195� в София, има син  Георги 
Стилиянов Бучевинов – 2� г., студент

graduate students. He is giving lectures in the university and is 
involved in continuing education program for doctors of dental 
medicine.
Currently he is maintaining a private practice in Plovdiv.
Dr Filipov has a specialty in General dentistry-1990, Therapeutic 
dentistry-1996, Cariesology and endodontics-1999. In 2006 
after successful completion of his PhD “Study of key problems in 
photopolimerization of the composite materials during obturation of 
second class cavities”, he acquires the scientific degree “Doctor”.
His scientific interests are in the field of esthetic reconstruction of the 
diseased tooth structures by means of conservative and minimally 
invasive methods. Participates and gives lectures during different 
local and international congresses and symposia. Author and 
coauthor of above 25 publications in Bulgarian and foreign journals.
Dr. Filipov is a member of the Managing Board of the Regional 
College of BDA (Bulgarian Dental Association) in Plovdiv and of the 
Standing Committee of Qualification and Accreditation.

COMPUTER TECHNOLOGIES IN ASSISTANCE TO THE CLINICAL 
DIAGNOSTICS OF THE DISEASES OF ORAL MUCOSA IN 
CHILDREN
Assoc. Prof. Maya Rashkova, Bulgaria

Dental informatics is a quickly developing branch in the dental 
practice. It is an application of the computer and informatics 
sciences, aiming to improve the dental diagnostic science, education 
and management of dental practice. The computer-based systems, 
which support the decision making, are a key-assistant to the 
practitioners, when a clinical issue occurs and needs to be solved. 
A demonstration of a software product will follow: 
SmartOralHerpeticDiagnostic- the first Bulgarian computer program, 
supporting the decision making in clinical diagnostics of the oral 
mucosa diseases in the childhood. A number of simplified clinical 
parameters are used for the development of the program. They are 
consistently systematized and their sequence follows the course of a 
clinical mental process. This system is backed up by an opulent visual 
material. 
The algorithm used for the development of the program will be 
examined and an overview of the theoretical foundations of the 
program will be made.  
Abundant informational resource will be demonstrated, given to 
the practitioner in order to aid the clinical diagnostic of the most 
frequently encountered stomatitis in the childhood.

* * *
Personal Data: Born in 195� in Sofia, son Gueorgui Stiliyanov 
Buchevinov, 2�, student
Education: 
1972   Graduated secondary education in the 9th French 

Language High School in Sofia
1978   Graduated higher education of stomatology in the 

Faculty of Stomatology, Medical Academy, 
 Sofia Specialization and qualification:
198�  Specialty in Pediatric stomatology in the Faculty of 

Stomatology, Sofia
2006  Specialty in General stomatology in the Faculty of 
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Образование: 
1972   Завършва средно образование в „9-та Френска 

езикова гимназия”- София
1978   Завършва висше образование по стоматология в 

Стоматологичен факултет- МА София 
 Специализации и квалификации:
198�  Придобива специалност по детска дентална 

медицина в Стоматологичен Факултет - София
2006  Придобива специалност по обща дентална 

медицина в Стоматологичен Факултет София
1989  Специализира  „Заболявания на пародонта и 

оралната лигавица”  в Стоматологичен факултет 
Будапеща- Унгария.

198�-1989  прекарани квалификационни курсове по: английски 
език, анаеробна микробиологична диагностика, 
вирусологична диагностика, имунодиагностика- 
ELYSA.

Трудова кариера:
1978-1979 Работи като ординатор –стоматолог в ОСП Русе.
1979-1980  След конкурс е избрана за асистент в катедра по 

терапевтична стоматология- ВМИ Пловдив, а през 
1980г. - в катедра „Терапевтична стоматология” 
– Стоматологичен факултет-МА София.

1980-198�  Работи като асистент в катедра „Детска 
стоматология” – Стоматологичен факултет-МА 
София.

198�-1986  Работи като старши асистент в катедра „Детска 
стоматология” – Стоматологичен факултет-МА 
София.

1986-2005  Работи като главен асистент в същата катедра. 
1988-2006  Отговаря за учебната работа в катедрата.
2006  Защитава дисертация на тема „Орални херпесни 

инфекции и рецидивиращи афти в детска възраст”.
2007  Избрана е за Доцент в катедрата по детска дентална 

медицина – ФДМ София.
Научни интереси и публикации:
•  Работи над 20 години в областта на заболяванията на 

пародонта и оралната лигавица при деца, както и по 
проблеми на оралната биология. 

•  Има над 60 публикации, като в това число: 2 изобретения и 2 
рационализации, свързани със създаване на медикаменти за 
локално лечение на  херпесни орални лезии и рецидивиращи 
афти. Има публикации в чужди и български списания, участия 
в международни и български научни форуми. 

•  Участва в написването на учебник по клинична вирусология 
и учебници по детска дентална медицина. Има издадена една 
самостоятелна монография озаглавена „Орални херпесни 
инфекции в детско-юношеска възраст”.

•  Съавтор е софтуерен продукт - първата българска 
компютърна програма за клинична диагностика на стоматити 
в детска възраст- SmartOralHerpeticDiagnostic.

•  Водещ автор е на проект, финансиран от МОН, на тема: 
„Създаване на система от орални биомаркери за ранна 
диагностика на заболявания на оралната лигавица и 
проучване ролята на Candida в оралната екосистема при 
деца”.

Член е на БЗС и е в ръководството на „Асоциацията на детските 
дентални лекари в България”.

Stomatology, Sofia
1989  Specialization in Periodontal and Oral Mucosa Diseases 

in the Faculty of Stomatology, Budapest, Hungary
198�-1989  qualification courses in: English language, anaerobic 

microbiologic diagnostics, virologic diagnostics, 
immune diagnostics - ELYSA

Track Record:
1978-1979  Internship in stomatology, District Stomatologic 

Polyclinic, Rousse 
1979-1980  Asst. Professor in the Dept. of Therapeutic Stomatology, 

Higher Medical Institute, Plovdiv, and in 1980 in 
the Dept. of Therapeutic Stomatology, Faculty of 
Stomatology, Medical Academy, Sofia

1980-198�  Asst. Professor in the Dept. of Pediatric Stomatology, 
Faculty of Stomatology, Medical Academy, Sofia

198�-1986  Senior Asst. Professor in the Dept. of Pediatric 
Stomatology, Faculty of Stomatology, Medical 
Academy, Sofia

1986-2005 Head Asst. Professor in the same dept.
1988-2006 Person-in-charge of the educational work in the dept.
2006  Defends a thesis “Oral herpetic infections and recurrent 

aphthae in childhood”
2007  Assoc. Professor in the Dept. of Pediatric Dental 

Medicine, Faculty of Dental Medicine, Sofia
Scientific interests and publications:
Works more than 20 years in the field of periodontal and oral mucosa 
diseases in children, as well as oral biology.
More than 60 publications, incl. 2 inventions and 2 rationalizations 
related to the development of medicaments for local treatment of 
herpetic oral lesions and recurrent aphthae. Publications in foreign 
and Bulgarian journals, participations in international and Bulgarian 
scientific events.
Co-author of a textbook in clinical virology and twxtbooks in 
pediatric dental medicine. Individual monograph under the title 
“Oral herpetic infections in childhood and adolescence”.
Co-author of a software product – the first Bulgarian computer 
program for clinical diagnostics of stomatitis in childhood 
SmartOralHerpeticDiagnostic.
Leading author of a project funded by the Ministry of Education and 
Science entitled: “Development of a system of oral biomarkers for 
early diagnostics of oral mucosa diseases and investigation of the 
role of Candida in the oral ecosystem in children”.
Member of the Bulgarian Dental Association. Member of the 
management of the Association of Pediatric Dental Physicians in 
Bulgaria”.
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HIV-ИНфЕКЦИЯ И СПИН – ОРАЛНИ ИЗЯВИ
(ДИАГНОСТИЧНИ, ТЕРАПЕВТИЧНИ И ПРЕВАНТИВНИ 
ПОДхОДИ)
Проф. Тереза Джемилева, България

В лекцията, след кратко представяне 
на пандемията СПИН (хронология, 
епидемиология, етиология и 
патогенеза, еволюция на HIV-
инфекцията – от клинично здраве 
към СПИН), акцентът се поставя 
върху клиничната картина на най-
честите орални изяви и насоките за 
лечението им.
СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ – ОРАЛНИТЕ 
ИЗЯВИ – СЪДЪРЖА:
1. Класификация на HIV-
асоциираните орални лезии

2. Най-чести орални изяви – клинична картина, насоки за 
лечение
2.1. Опортюнистични инфекции
2.1.1. Гъбични инфекции
2.1.1.1. Кандидози
2.1.2. Вирусни инфекции
2.1.2.1. Hairy leukoplakia (космата, вилозна, мъхеста левкоплакия)
2.1.2.2. Herpes simplex-хейлити и стоматити
2.1.2.�. Herpes Zoster
2.1.2.�. Condyloma acuminatum buccalis
2.1.2.5. Cytomegalovirus xerostomia
2.1.�. Бактериални инфекции
2.1.�.1. HIV-гингивити
2.1.�.1.1. Лентовиден гингивит
2.1.�.2. HIV-свързан остър некротично-улцерозен гингивит/
пародонтит
2.1.�.�. HIV-свързан пародонтит
2.1.�.�. Опортюнистични инфекции, причинени от Mycobac-
terium avium intracellulare и други обитатели на дихателния и 
гастроинтестиналния тракт
2.2. Неоплазии
2.2.1. Капоши сарком
2.2.2. Други неоплазии
2.�. С неизвестна етиология
2.�.1. Рецидивиращи афти и улцери
2.�.2. Орални екхимози при идиопатична тромбопенична 
пурпура
2.�.�. Хипертрофия на слюнчените жлези
�. Трансмисивност и контрол на HIV-инфекцията в 
стоматологичната практика
От друга страна, подчертани са трансмисивността и контролът на 
HIV-инфекцията в стоматологичната практика.

* * *
Проф. д-р Тереза Джемилева, доктор на медицинските 
науки, завършва като първенец на курса първия випуск по 
стоматология (1955) в Стоматологичния факултет на ВМИ в 
София. След 12-годишна практика като участъков стоматолог 
и завеждащ стоматологично отделение става асистент в 
Катедрата по терапевтична стоматология в София. Специализира 
пародонтология в Москва (1972) при проф. Патрикеев 
(електронна микроскопия) и проф. Лемецкая (заболявания на 
оралната лигавица). Защитава кандидатска дисертация на тема 
„Клинико-експериментални данни за влиянието на зъбната 
плака върху гингивата” (1976). Специализира пародонтология в 
Париж (1977-78, като стипендиант на френското правителство) 
в Института по стоматология в Питие-Салпетриер при проф. 
Текюсианю и във Факултета по дентална хирургия в Монруж при 
проф. Даржан. В България се профилира по цитология в Майчин 
дом (при доц. П. Чамов) и клинична ензимология и алергология 
(при проф. П. Кирчев в Катедрата по алергология на ВМИ в 
София). Член на Научно-консултативния съвет на Фармахим, 

HIV-INFECTIONS AND AIDS: ORAL MANIFESTATIONS
(DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC ANDE PREVENTIVE 
APPROACHES)
Prof. Tereza Djemileva, Bulgaria

The presentation begins with a brief introduction of the AIDS 
pandemia (chronology, epidemiology, ethiology and pathogenesis, 
evolution of the HIV-infection from clinical health to AIDS), and 
then focuses on the clinical patterns of the most common oral 
manifestations, as well as the directions for their treatment.
THE SPECIAL PART – ORAL MANIFESTATIONS – CONTAINS:
1. Classification of the HIV-associated oral lesions
2. The most common oral manifestations – clinical picture, directions 
for treatment
2.1. Opportunistic infections
2.1.1. Fungal infections
2.1.1.1. Candidiasis
2.1.2. Viral infections
2.1.2.1. Hairy leukoplakia
2.1.2.2. Herpes simplex – cheilitis and stomatitis
2.1.2.�. Herpes Zoster
2.1.2.�. Condyloma acuminatum buccalis
2.1.2.5. Cytomegalovirus xerostomia
2.1.�. Bacterial infections
2.1.�.1. HIV-gingivitis
2.1.�.1.1. Stripeform gingivitis
2.1.�.2. HIV-related acute necrotic ulcerous gingivitis/periodontitis
2.1.�.�. HIV-related periodontitis
2.1.�.�. Opportunistic infections, caused by Mycobacterium avium 
intracellulare and other residents in the respiratory and gastro-
intestinal tract
2.2. Neoplasms
2.2.1. Kaposi sarkoma
2.2.2. Other neoplasms
2.�. Of unknown ethiology
2.�.1. Recurrent aphthae and ulcera
2.�.2. Oral ekhimosis in case of idiopathic thrombopenic purpura
2.�.�. Hypertrophy of salivary glands
�. Transmissiveness and control of HIV-infection in dental practice

* * *
Prof. Dr. Tereza Djemileva, PhD, graduated with distinction the first 
batch in stomatology (1955) in the Faculty of stomatology of the 
Higher Medical Institute in Sofia. After a 12-years practice as a district 
dentist and Head of a dental department, she became Asst. Professor 
in the Dept. of Therapeutic stomatology in Sofia. She specialized 
Periodontology in Moscow (1972) by Prof. Patrikeev (electronic 
microscopy) and Prof. Lemetskaya (diseases of the oral mucosa). She 
defended a thesis “Clinical experimental data on the influence of 
dental plaque on the gingiva (1976). She specialized periodontology 
in Paris (1977-78, as a scholarship student of the French government) 
in Pitié-Salpêtrière) by Prof. Técucianu, and in the Faculty of Dental 
Surgery in Montrouge by Prof. Dargent. In Bulgaria, she profiled in 
cytology in Maternal House (by Assoc. Prof. Chamov), and clinical 
ensimology and allergology (by Prof. Kirchev in the Dept. of 
Allergology in the Higher Medical Institute in Sofia). Member of the 
Scientific Consultative Board of Pharmachim, promoting on its behalf 
Bulgarian dentifrices in 12 Soviet republics, Hungary and the German 
Democratic Republic. Elected as Senior Research Associate II degree 
in the Faculty of Stomatology in Sofia in Prophylaxis of Periodontal 
Diseases. Graduated a course in Docimology in the Pedagogic Dept. 
of th Higher Medical Institute in Sofia. Gave a complete course of 
lectures in Clinical Therapeutic Stomatology (198�-91). PhD thesis 
“Chronic gingivitis: biological, cllinical, and social aspects” (1989). 
Senior Research Associate I degree in Periodontology (1991).
In 1992, she introduced the new modern lecture course in 
Periodontology. Elected as Professor in Therapeutic Stomatology.
Founder and first Head of the first Dept. of Periodontology and Oral 
Mucosa Diseases in the country (1999). Founding member of the 
Bulgarian National Academy of Medicine (1995). Member of the 
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от името на който представя български пасти за зъби в 12 от 
съветските републики, в Унгария и ГДР.
Избрана е за ст.н.с. ІІ ст. в Стоматологичния факултет в София по 
профилактика на заболяванията на пародонта (198�). Завършва 
курс по доцимология в Катедрата по педагогика на ВМИ в 
София. Чете пълен курс лекции по клиника на терапевтичната 
стоматология (198�-91). Доктор на науките с дисертация на тема 
„Хронично възпаление на гингивата: биологични, клинични и 
социални аспекти” (1989). Ст.н.с. І ст. по пародонтология (1991).
Новия модерен лекционен курс по пародонтология въвежда в 
1992. Избрана е за професор по терапевтична стоматология.
Основател и първи ръководител на първата катедра по 
пародонтология и заболявания на оралната лигавица в страната 
(1999). Член-учредител на Българската национална академия по 
медицина (1995). Член на Националната фармако-терапевтична 
комисия, включваща лидерите на всеки медицински профил.
Има над �50 научни публикации, от които 5 самостоятелни 
монографии и над 50 участия в монографии, учебници, 
справочници, ръководства и други, цитирани повече от 
500 пъти у нас и в чужбина. Създател на орално-хигиенни 
препарати, на диагностични и профилактични лечебни методи в 
пародонтологията. Автор на � учебни филма по пародонтология.
Номинирана (1998) за „Жена на годината” на Американския 
биографичен институт.
Награда (200�) на Медицинския университет в София за най-
успешна научна разработка в област стоматология за периода 
1999-2001.
Още през 1995 г. започва активната си дейност като лектор и 
водещ практически курсове за стоматолози. Изнасяла е лекции 
в София и в почти всички районни центрове в страната. На 
страниците на стоматологичната преса неведнъж представя 
интимните механизми на действие на модерни лекарствени 
средства за приложение в пародонтологията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА АТАШИРАНИТЕ ГИНГИВАЛНИ ТЪКАНИ
Доц. Христина Попова, България

Обемът на аташираните 
гингивални тъкани и постигането и 
поддържането на пародонталното 
здраве се свързват отдавна 
в пародонталната наука. Има 
доказателства, че стриктен 
плакконтрол дори и при 
недостатъчно кератинизирани 
тъкани може да поддържа здравето 
на гингивата и пародонта. Все 
повече изследвания обаче внушават 
необходимост от минимални 
аташирани гингивални тъкани 

за добър контрол на плаката и осигуряване на здравето на 
пародонта. В областите с ресторативна терапия налични 
кератинизирани гингивални тъкани са условие за дълготраен 
успех на конструкцията. Ортодонтското лечение в по-малка 
степен води до мукогингивални проблеми когато се извършва в 
условията на достатъчно аташирана гингива. 
Липса и/или инсуфициентност на аташирани гингивални тъкани 
са индикации за хирургична мукогингивална терапия. 
Ще бъдат представени по-често прилагани и в по-голяма 
степен предиктивни хирургични техники за увеличаване 
на аташираните гингивални тъкани и резултатите от тях 
– професионален опит на автора и сътрудници от Катедрата по 
Пародонтология във Факултета по дентална медицина, София. 
Това са апикално депласирани ламба, коронарно депласирани 
ламба, свободна гингивална присадка: 

National Pharmaco-Therapeutic Commission, including the leaders 
of each medical branch.
Over �50 scientific publications, 5 of which individual monographs; 
over 50 co-authorships in monographs, text-books, manuals, 
handbooks etc., more than 500 citations inland and abroad. Creator 
of products for oral hygiene, and of diagnostic and prophylactic 
treatment methods in periodontology. Author of � educational films 
in periodontology.
Nominated by the American Biographic Institute for Woman Of The 
Year 1998.
Award of the Medical University in Sofia (200�) for the most 
successful scientific project in the field Stomatology for the period 
1999 – 2001. 
Yet in 1995, she begun active work as a lecturer and leader of 
practical courses for dentists, having lectured in Sofia and almost all 
regional centers in the country. She has repeatedly presented in the 
dental press the intimate mechanisms of action of modern drugs in 
periodontology.

AUGMENTATION OF ATTACHED PERIODONTAL TISSUES
Assoc. Prof. Hristina Popova, Bulgaria

The amount of attached gingival tissues, as well as the achievement 
and maintenance of the periodontal health are from far back related 
in the science of periodontology. The meticulous plaque control 
is proven to maintain the gingival and periodontal health even in 
case of insufficient keratinized tissues. However, more and more 
investigations suggest the need of minimal attached gingival tissues 
for a good plaque control and periodontal health. In restored areas, 
the available keratinized gingival tissues are a prerequisite for a long-
term success of the restoration. Orthodontic treatment induces less 
muco-gingival problems if performed in the presence of sufficient 
attached gingiva.
Missing and/or insufficient attached gingival tissues are an indication 
for surgical muco-gingival therapy.
The lecture will present the more frequently implemented and 
more predictive surgical techniques of augmentation of attached 
gingival tissues, and the results thereof – a professional experience 
of the author and collaborators of the Dept. of periodontology in the 
Faculty of Dental Medicine in Sofia. These are: apically and coronarly 
displaced flaps, and free gingival grafts in case of:
•  periodontitis, simultaneously with the reduction of periodontal 

pockets,
•  preprosthetic periodontal therapy, for crown elongation and 

good plaque control in the area of the prosthetic restoration,
• periodontitis, for better plaque control,
• recessions, for root coverage.
The augmentation of attached gingival tissues is a part of the 
definitive periodontal therapy, a big part of the muco-gingival 
corrective therapy, it improves the prerequisites for restorative 
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•  при пародонтит едновременно с редукцията на пародонтални 
джобове,

•  в препротетичната пародонтална терапия с удължаването на 
клиничните коронки и за осигуряване на контрола на плаката 
в областта на протезната конструкция,  

• при пародонтит за подобряване на плакконтрола,
• при рецесии за кореново покритие.
Увеличаването на аташираните гингивални тъкани е част от 
дефинитивната пародонтална терапия, представлява голяма част 
от мукогингивалната корективна терапия, подобрява условията 
за ресторативна терапия  и с това подобрява и прогнозата на 
дентицията.

* * *
Родена през 1950 в гр. Петрич
1975   Завършва Стоматологичен факултет – София с 

отличие
1977  Асистент към Катедра по терапевтична 

стоматология, Стоматологичен факултет – Пловдив
1979   Придобита специалност по „Терапевтична 

стоматология”
198�   Асистент в Катедра по терапевтична стоматология, 

Стоматологичен факултет – София
1985  Старши асистент в Катедра по терапевтична 

стоматология, Стоматологичен факултет – София
1989  Главен асистент в Катедра по терапевтична 

стоматология, Стоматологичен факултет – София
1998 Защитена кандидатска дисертация
1999  Главен асистент в Катедра по пародонтология и ЗОЛ, 

Стоматологичен факултет – София
2002  Доцент по пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен 

факултет – София
2002  Курсове за следдипломно обучение – 

самостоятелни и в колектив
200� Придобита специалност по „Пародонтология”
2005 Придобита специалност „Обща стоматология”
2005  Член на редакционната колегия на сп. 

„Зъболекарски преглед”
2006  Ръководител Катедра по пародонтология и ЗОЛ, 

Стоматологичен факултет – София
Член на Съюза на стоматолозите в България 
Научни разработки, отпечатани в научни списания (от 1982 год.) 
– над 60 броя
Научни разработки, докладвани у нас (от 1979 год.) – над 70 броя
Научни разработки, докладвани в чужбина (от 1988 год.) – около 
15 броя
Рационализации – 5 броя
Учебен филм за Студия за учебни филми МА - София
Научно популярни издания - 1999 г.
Доклади – (от 1999 год.) над �0 броя
Лекции на участниците в курсове за СДО по Пародонтология и в 
курса по Обща стоматология - всяка година (от 1999 год.)
Омъжена, с 2 деца.

therapy, hence improving also the prognosis of the dentition.
* * *

Born in 1950 in the town of Petrich, Bulgaria
1975   Graduates with distinction the Faculty of Stomatology 

in Sofia
1977  Asst. Professor in the Dept. of Therapeutic Stomatology, 

Faculty of Stomatology in Plovdiv
1979  Specialty in Therapeutic Stomatology
198�   Asst. Professor in the Dept. of Therapeutic Stomatology, 

Faculty of Stomatology in Sofia
1985  Senior Asst. Professor in the Dept. of Therapeutic 

Stomatology, Faculty of Stomatology in Sofia
1989  Head Asst. Professor in the Dept. of Therapeutic 

Stomatology, Faculty of Stomatology in Sofia
1998 Thesis defended
1999  Head Asst. Professor in the Dept. of Periodontology and 

Oral Mucosa Diseases (POMD), Faculty of Stomatology 
in Sofia

2002  Assoc. Professor in POMD, Faculty of Stomatology in 
Sofia

2002  Postgraduate training courses – individually and 
collectively

200� Specialty in Periodontology
2005 Specialty in General Stomatology
2005  Member of the Board of Editors of the journal “Dental 

Review”
2006  Head of the Dept. of Periodontology and Oral Mucosa 

Diseases (POMD), Faculty of Stomatology in Sofia
Member of the Bulgarian Dental Association 
Scientific projects, printed in scientific journals (since 1982) – above 
60
Scientific projects, reported inland (since 1979) – above 70
Scientific projects, reported abroad (since 1988) - 15
Rationalizations – 5
Educational film for the Study of Educational Films in the Medical 
Academy in Sofia
Scientific popular publications – 1999
Reports (since 1999) – above �0
Lecturing in postgraduation continuing education in Periodontology 
and General Stomatology – every year (since 1999)
Married, two children.
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МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА хИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА УСТНИТЕ
Д-р Цветан Тончев, България

Целта на тази лекция е да бъдат 
представени епидемиологичните 
данни за България, клиничното 
протичане и съвременните 
методи в оперативното лечение на 
злокачествените тумори на устните. 
Актуалността на проблема е свързана 
с въвеждането на концепцията за 
лечение основано на доказателства, 
както
и на напредъка на хирургията 
в лицево-челюстната област. 
Представени са методите за 

функционално възстановяване на устните по Bernard, Karapan-
dzic, Johanson и техни модификации.

* * *
Д-р Цветан Тончев е завършил Стоматологичен факултет на ВМИ 
гр. София през 1988 год. с отличен успех. Работи последователно 
в Хирургичните отделения на РСП – гр. Търговище до 1990 год. 
и на РСП – Варна до 199� год. От тогава до настоящия момент 
работи в Отделение по лицево-челюстна и неврохирургия на 
Военноморска болница гр. Варна. Хирургичният му стаж е над 18 
години. 
Има две специалности: “Орална хирургия” и “Лицево-челюстна 
хирургия”. 
През 2006 год. защитава докторат на тема: “Клинични и 
функционални резултати при пластика на долната устна по Kara-
pandzic”. 
Женен. Има две деца.

ЛАЗЕРНАТА БИОСИНЕРГЕТИКА – ПРЕДИМСТВА И РАЗВИТИЕ. 
BIOLASE В БЪЛГАРИЯ
Доц. Юлия Каменова, България

Въведение   Лазерната терапия се 
развива постоянно. Най- новият клон 
в това направление е биологичанта 
медицина – нов метод за лечение 
на ораланта патология посредством 
различни методи на нискоенергийна 
лазерна терапия ( НИЛО)  като 
биостимулация, фотоинфрачервена 
фотобиомодулация, 
биоенергомагнетика, биоенергетика , 
биосинергетика и оперативни методи 
на високоинтензивната лазерна 
дентална медицина (ВИЛДМ). До 

този момент лазерната биосинергетика е най-висшата форма на 
лечение, характеризираща се с комбинирана лазерна терапия, 
съчетаваща енергиите от НИЛО и ВИЛДМ. 
Цел и задачи   Целта на лекцията е да се представят и изяснят 
основните молекулярни механизми на лечебния ефект на 
лазерните лъчи и възможностите за лечение на кариесни 
лезии, смущения в пародонта и ТМС чрез лазерно въздействие. 
Благодарение на това познание е възможно подобряването на 
дъвкателната функция на пациентите.
Обект на дискусия е биосинергетичната ефективност на НИЛО и 
ВИЛДМ при едновременното им приложение.
Материал и методи   Различни лазерни системи могат да се 
прилагат – най-често се комбинират високоенергийните Er : YAG- 
или CO2- с диодни нискоенергийни лазери. 

MODERN METHODS FOR SURGICAL TREATMENT OF 
MALIGNANT TUMORS OF THE LIPS
Dr. Tsvetan Tonchev, Bulgaria

The aim of this lecture is to introduce the epidemiologic data for 
Bulgaria, the clinical progress and the modern methods for surgical 
treatment of the malignant tumors of the lips. The actuality of the 
problem is related to the introduction of the concept of evidence-
based treatment, as well as the advancement of surgery in the 
maxillofacial region. 
The lecture presents the methods for functional rehabilitation 
of the lips after Bernard, Karapandzic, Johanson, as well as their 
modifications.

* * *
Dr. Tsvetan Tonchev has graduated in 1988 from the Faculty of 
Stomatology, Higher Medical Institute in Sofia with distinction. He 
worked consecutively in the surgical departments of the Dictrict 
Stomatological Policlinic (DSP) Tyrgovishte until 1990, and of 
DSP Varna until 199�. Since then he is working in the Dept. of 
Maxillofacial and Neurosurgery of the Naval Hospital in Varna. He has 
more than 18 years surgical experience. He has two specialties: Oral 
Surgery and Maxillofacial Surgery.
In 2006, he defended a PhD thesis entitled “Clinical and functional 
outcomes in cases with lower lip graft after Karapandzic”. 
Married, with two chilfren.

LASER BIOSINERGETICS – ADVANTAGES AND DEVELOPMENT.  
BIOLASE IN BULGARIA
Assoc. Prof. Julia Kamenova, Bulgaria

Background   Laser therapy has been constantly developing. It’s 
latest branch being Biological medicine – the new approach for 
treating oral pathology using different methods of Low Level Laser 
Therapy ( LLLT) such as Bio-stimulation, Photo infrared Photo 
Bio-modulation, Bio-electro-magnetics, Bio-energetics and Bio-
synergetics and operative methods of High Intensive Laser Dental 
Medicine (HILDM). For the moment Laser Bio-synergetics is the most 
often used treatment, which is characterized by combined laser 
therapy, accumulating the LLLT and HILDM energies. 
Purpose   The principal purpose was to establish and understand the 
basic molecular mechanisms of Laser effects and how this relates to 
caries lesions, periodontal disturbances and TMJ Disorders with the 
further aim of using this knowledge to improve masticatory function. 
The objective was to investigate the bio-sinergetics efficacy LLLT and 
HILDM.
Material and Methods   Different types of lasers should be used 
– usually diode lasers supplementing  Er : YAG or CO2 lasers. 
This clinical research has a point of interest to present the possibility 
to treat oral pathology using laser system Biolase in combination 
with diode laser: the indications of this complex applying, its 
advantages and putting into practice in oral surgery, oral hygiene, 
prosthodontics and TMJ management. 
Biolase Millennium /Watherlase White is preferred to be the first 
HI Laser system in Bulgaria due to its very good wavelength (Er,Cr:
YSGG- 2780 nm) and a gentle superficial ablation, which offers the 
dentists the possibility for accurate cavity preparations and treating 
both soft and hard tissues in oral cavity. A great number of clinical 
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Това клинично проучване представя възможностите за лечение 
на оралната патология при синергично въздействие на диодни 
лазери с високоенергийния лазер Biolase, САЩ: представени са 
показанията, предимствата и приложението на това комплексно 
лечение в хирургичната практика, оралната хигиена, протетиката 
и рехабилитацията на ТМС.
Biolase Millennium /Watherlase White е предпочетен да бъде 
първият високоенергиен дентален лазер в България заради 
неговата отлична дължина на вълната (Er,Cr:YSGG- 2780 nm) и 
нежната повърхностна аблация, които ни дават възможността 
да изработваме точни кавитетни препарации и да лекуваме 
както меките тъкани, така и твърдите зъбни субстанции 
в устната кухина. Предсдтавени са голям брой клинични 
случаи, съпроводени със Златни стандарти за нискоенергийна 
лазерна терапия. Взаимното допълване на двата вида лазери е 
представено съгласно изискванията и строгите направления в 
лазерната биосинергетика.
Резултати   Лазерната Биосинергетика ни помага да получим 
отлични резултати благодарение на едновременното 
приложение на различни дължини на вълните от светлинния 
електромагнитен спектър. Този метод изисква специални умения 
и отлично познаване на лечебните ефекти на различните лазери.

* * *
Родена на 22.10.1960 във Велико Търново.
198�  Завършва стоматология в Стоматологичния 

факултет на Медицинския университет в София
199�  Асистент по протетична стоматология в 

Стоматологичния факултет на Медицинския 
университет в София

1985  Член на Българския съюз на младите научни 
работници

1987  Член на Българския съюз на научните работници, 
секретар на стоматологичната секция в 
продължение на 5 години

1995 Член на Австрийската научна асоциация
1995 Член на Асоциацията по физика и биофизика
199� Доктор по Философия в медицината с дисертацията 
„Оценка на корозионната устойчивост на зъбопротезни метални 
сплави”
Президент на Българската асоциация за лазерна дентална 
медицина – БАЛДМ
Активен член и гост-лектор в SOLA, Виена
Активен член и гост-лектор в Европейския клон на WFLD, 
Брюксел
Гост-лектор в Европейския университет за магистърска степен по 
лазерна терапия (EMDOLA: Лиеж, Ница, Аахен) – ниво LLLT
Активен член и гост-лектор в ALD – носител на награда, ALD - 
победител, 200� Медицински университет победител – Сребърна 
Панацея - 200�
Доцент в Катедрата по зъбопротезиране на Факултета 
по дентална медицина, София, България. Лектор по 
дентално материалознание, пропедевтика и клиника на 
зъбопротезирането. Води също практични и клинични 
упражнения на студенти от IV и V курс.
До момента има 100 публикации и е изнасяла лекции 
на многобройни конгреси и срещи. Участвала е в много 
международни конгреси. 
Областите на нейните научни и клинични интереси са: 
биологична устойчивост, корозионна устойчивост на денталните 
материали, биодеградация на денталните материали; клиника, 
диагностика, профилактика и лечение на оралния галванизъм, 
цитотоксичните странични ефекти и алергичните състояния след 
дентално лечение; функционална диагностика и епидемиология 
в зъбопротезирането; модерни диагностични методи на 
изследване в зъбопротезирането; лазерна терапия, лазерна 
акупунктура и акупресура в зъбопротезирането.

cases is demonstrated, accompanied with Golden standards for 
LLLT. These two different lasers are complementary to one another 
according to the standard requirements and strict bio-synergetics 
rules. 
Results   Laser bio-synergetics leads to the excellent results, 
achieved in a complex of interactions of different wavelengths 
from electromagnetic light spectrum. For using Bio-synergetics the 
dentists need specific skills and knowledge about the curative effects 
of different lasers.
Key worlds: LLLT, BIOLASE, Bio-synergetics, Lasers in Dentistry, Laser 
synergic effect

* * *
Born in Veliko Tarnovo, Bulgaria, on 22.10.1960.
198�  Graduates Stomatology at the Medical University of 

Sofia, Faculty of Stomatology
199�  Assistant professor in prosthodontics at the Faculty of 

Stomatology, Medical University of Sofia
1985  Member of the Bulgarian association of young 

scientific workers
1987  Member of Bulgarian association of scientific workers, 

Secretary of the stomatological section for five years
1995 Member of Austrian Scientific Association
1995 Member of the Association of Physics and Biophysics
199�  Doctor of Philosophy in Medicine with the dissertation 

‘Evaluation of the corrosion resistance of dental 
prosthetic metal alloys’

President of the Bulgarian Association of Laser Dental Medicine- 
BALDM
Active member and invited speaker in SOLA, Vienna
Active member and invited speaker at European Division of WFLD, 
Brussels 
Invited lecturer at the European University Master Degree for Laser 
Therapy (EMDOLA: Liege, Nice, Aachen) – LLLT level 
Active member and invited speaker in ALD – Awarded, ALD - winner, 
200�
Medical University winner – Silver Panacea - 200�
Associate Professor in the Department of Prosthetic Dentistry, 
Faculty of Dental Medicine, Sofia, Bulgaria. Lecturer on dental 
materials, on propedeutics of prosthodontics and on clinic of 
prosthodontics. She also has practical and clinical exercises with IV-
th and V-th course students.
Up to that moment she has 100 publications and has lectured at 
numerous congresses and meetings. She has taken part in many 
international congresses.
The fields of her scientific and clinical interests are: biologic 
resistance, corrosion resistance of dental materials, biodegradation 
of dental materials; clinics, diagnostics, prophylactics and treatment 
of oral galvanism, cytotoxic side effects and allergic conditions 
after dental treatment; functional diagnostics and epidemiology 
in prosthodontics; Modern diagnostic methods for investigation in 
Prosthodontics; Laser treatment, laser acupuncture and acupressure 
in prosthodontics.
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Резюме № 1

Заглавие:
КЛИНИЧЕН СЛУЧАй НА ДЕТЕ СЪС СИНДРОМ НА  WILLIAMS-
BEUREN

Автори:

Илиева Ем.*, А. Белчева*, А. Бакърджиев**, В. Велеганова*

*Катедра по Детска дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина, Медицински Университет – Пловдив
**Катедра по Орална хирургия, факултет по Дентална 
медицина, Медицински Университет – Пловдив

Днес се счита, че синдромът на Williams (наречен още Williams-
Beuren) се причинява от микроделеция на 7-ма хромозома. Той 
е полималформативно увреждане, описано като самостоятелно 
заболяване за първи път през 1961 г.  
Заболяването започва още от раждането и засяга еднакво 
момичета и момчета.
Първоначално се е мислело, че това е рядко заболяване, но 
осъвършенстването на диагностичните методи определят WS 
като едно от най-честите генетични увреждания в детството.     
Синдромът на Williams се характеризира с дисморфичен фациес 
(100%), сърдечно-съдови заболявания (най-често аортна 
стеноза – 80%), умствена изостаналост (75%) и идиопатична 
хиперкалцемия (15%). 
Особеностите във фациеса включват периорбитална цялост, къс 
нос със заоблен връх, дълъг филтрум, отворена уста с отпуснати 
и пълни устни и умерена микрогнатия.  

Описание на клиничен случай:
Отнася се за момиче, Л.Р., на 6 години. Дете от първа нормална 
бременност и нормално раждане. Детето  има затруднено 
хранене, гастроезофагеален рефлукс, стомашни болки 
и смущения в развитието. Установена е аортна стеноза. 
Идиопатичната хиперкалцемия се свързва с повишена 
раздразнителност, повръщане и мускулни крампи.  Детето има 
поведенчески проблеми, изразяващи се в свръхчувствителност 
към шум, проблеми със съня, дефицит на вниманието, 
хиперактивност, тревожност, които рефлектират негативно върху 
денталното лечение.
Наблюдават се малки зъби и широки треми.

 
Ключови думи: 
синдром на Williams,  лицеви особености, зъбни аномалии.
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Title:
CLINICAL CASE OF CHILD WITH WILLIAMS-BEUREN SYNDROME 

Authors:

Ilieva Em.*, A. Beltcheva*, A.Bakardgiev**, V.Veleganova*

* Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, 
Medical University – Plovdiv
** Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical 
University – Plovdiv

Williams syndrome (WS, also Williams-Beuren syndrome), now 
recognized to be caused by a microdeletion of chromosome 7, is 
a multisystem disorder first identified as a distinct clinical entity in 
1961. It is present at birth and affects boys and girls equally. Initially 
thought to be a rare genetic disorder, increased awareness of the 
clinical features and establishment of a reliable diagnostic test have 
revealed WS to be one of the more commonly recognized genetic 
disorders in childhood. Williams syndrome is characterized by 
dysmorphic facies (100%), cardiovascular disease (most commonly 
supravalvar aortic stenosis [80%]), mental retardation (75%), a 
characteristic cognitive profile (90%), and idiopathic hypercalcemia 
(15%)
Facial features often include periorbital fullness, short nose with 
bulbous nasal tip, long philtrum, wide mouth, full lips, and mild 
micrognathia. Infants have full cheeks and a flat facial profile, 
whereas older children and adults often have a long narrow face 
and a long neck.Blue- and green-eyed children with WS have 
a prominent “starburst” pattern to their irides (stellate iris).Mild 
prenatal growth deficiency and a postnatal growth rate about 75% 
of normal are consistently observed features of the condition.

Description of the clinical case:
The case examines a girl, L. R., 6 years old. A child of first, normal 
pregnancy and normal birth.  The infant has difficulty feeding and 
gastroesophageal reflux, colic  and failure to thrive. The child has 
a supravalvar aortic stenosis. Idiopathic infantile hypercalcemia 
contribute to the presence of extreme irritability, vomiting and 
muscle cramps. 
Facial features include periorbital fullness, short nose with bulbous 
nasal tip, long philtrum, wide mouth, full lips, and mild micrognathia. 
The girl have full cheeks and a flat facial profile and small, 
widely-spaced teeth. 
The child has behavioral problems which include hypersensitivity to 
sound, sleep problems, attention-deficit/hyperactivity disorder, and 
anxiety.

 
Key Words: 
WB, facial features, dental anomalies.
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НА ТЕЖКА фОРМА НА КАРИЕС НА РАННОТО ДЕТСТВО  
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*Катедра по Детска дентална медицина, факултет по 
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**Катедра по Орална хирургия, факултет по Дентална 
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Лечението на тежката форма на кариес на ранното детство 
поставя редица предизвикателства пред лекаря по дентална 
медицина. На първо място това е  значимото увреждане 
на оралното здраве, свързано с болки, отказ от храна, 
изоставане във физическото развитие. На второ - нивото на 
психоемоционално развитие в ранната детска възраст и на трето 
това е необходимостта от приложението на сигурни лечебни 
методи, осигуряващи функцията на временното съзъбие до 
неговата физиологична смяна.

Цел: Да се проучи клиничната успеваемост на модифициран 
метод за пулпотомия при деца с тежка форма на кариес на 
ранното детство.

Материал и методика: Обект на проучване са 120 максиларни 
инцизиви на деца с  тежка форма на кариес на ранното 
детство. Наблюдаваните зъби са с увреждания на пулпата и 
периоднциума. За лечението им се прилага модифициран 
метод за пулпотомия. Отстраняването на коронковата 
пулпа и хемостазата се осъществяват чрез методите на 
електрохирургията. За трайното повлиявне на кореновата пулпа 
се прилага смес от формалин и резорцин. 

Резултати:  Една година след лечението се установяват 2 
зъба с налични фистули. При вторите контролни прегледи 
се установяват общо 6 зъба с периапикални промени без 
клинични изяви, както и 1 екстрахиран поради екзацербация.  
Наблюдаваните на третата година зъби са 105. Контролните 
графии показват , че при около една трета от тях е забавена 
резорбцията, а при останалите тя протича нормално. 
Периапикални промени се отбелязват при � зъба, като и при 
трите има клинична изява. 

Заключение: Прилаганият от нас метод на пулпотомия при деца 
с тежка форма на кариес на ранното детство е с много добра 
клинична успеваемост.  
 
Ключови думи: 
кариес на ранното детство, пулпотмия, електрохирургия.
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Early childhood caries (ECC) has been recognized by dentistry 
as a significant problem from more than one hundred years. The 
treatment of the disease is an enormous challenge to practitioners in 
pediatric dentistry. 
This condition has a measurable effect on oral health and on overall 
growth and development ( poor feeding practices, troubles, risk of 
damage to the permanent successors). Other problem is the level of 
psycho emotional  status of the child in early childhood and the very 
difficult and prolonged treatment of the condition.
There is a desperate need to create  and apply effective methods 
of treatment to insure function of the temporary dentition until 
physiological changes.

Aim: To study the clinical effectiveness of a modern method of 
pulpotomy for children with severe form of ECC. 

Material and methods: Subject of this study are 120 maxillary 
incisors of � year-olds children with severe form of ECC.
Pulp and periodontal inflammation of the investigated teeth are 
present.
Pulpotomy and hemostasis are performed by electro-surgical  
methods. To influent and arrest infection in long term, a modified 
formalin-resorcin method is proposed. 
A clinical control study is achieved the first, second and third year. 
All treatment procedures are performed under general anesthesia. 

Results and conclusion: One year after treatment 2 teeth with 
periapical pathology and draining fistulae are detected. The second 
control study reveal 6 teeth with periapical changes without clinical 
manifestation and 1 extracted tooth with severe exacerbation. The 
number of investigated teeth the third year is 105. Radiological study 
show �0% of arrested resorbtion. Periapical pathology is found  in � 
teeth with clinical manifestation.
The proposed method is successful in 102 cases(97%) of all clinically 
controlled patients. Odds ratio of clinically and radiology healthy 
teeth are statistically significant(p<0.05).
The used method of pulpotomy for treatment of children with severe 
form of ECC is with high clinical effectiveness. 
 
Key Words: 
ECC, pulpotomy, electrosurgery.
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Заглавие:
КАЛЦИфИЦИРАЩ ЕПИТЕЛИАЛЕН ОДОНТОГЕНЕН ТУМОР
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Описва се рядък случай на калцифициращ епителиалeн 
одонтогенен тумор /СЕОТ/ с относително по-нехарактерна 
локалицация /максиларен синус/ и инфилтративен растеж. 
Калцифициращият епителиален одонтогенен тумор въпреки 
бенигмената морфологична картина представлява интерес 
с някои особености на амилоидоподобната субстанция и на 
слабо изразената калцификация под формата на дребни зърна и 
относително по-добре представена сред фиброзните повлекла 
на тумора.

 
Ключови думи: 
одонтогенен тумор, епителиален тумор, калцификация.

Резюме № 4

Заглавие:
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОСАЛЕН ИМПЛАНТАТ С ШИРОКА 
СТЪПКА СЪЧЕТАН С ЕКСПАНЗИЯ В ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ

Автори:

Маринов А. П.
Частна стоматологична практика

Представен е клиничен случай с недостатъчна ширина на 
алвеоларния израстък в областта на липсващия 21. Използвана е 
методика за презлигавично поставяне на интраосален имплантат 
– система СИП за открито имплантиране, комбинирана с 
експанзия на алвеоларния израстък. Използвани са инструменти 
специално създадени за имплантати с широка стъпка на 
резбата - система СИП от д-р Асен Маринов. Целта е да се 
разширят показанията за приложение на интраосалните 
винтови имплантати с широка стъпка. Резултатът е успешно 
остеоинтегриран интраосален имплантат 12 месеца след 
поставянето. Функцията и естетиката във фронталната област са 
възстановени минимално инвазивно. Считаме, че за в бъдеще 
методът за поставяне на имплантати с широка стъпка на 
резбата /открито и покрито имплантиране/ чрез експанзия на 
алвеоларния израстък ще намира все по голямо приложение в 
ежедневната 

 
Ключови думи: 
Интраосални имплантати, система СИП

Abstract № 3

 
Title:
CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR

Authors:

Tzvetanov, St., Veselinova T. *, Nikolov G. **

Oral surgery and Maxillofacial surgery
*Department of Pathological Anatomy
** Clinic of Otorhinolaryngology
Medical University – Pleven

A rare case of calcifying epitelial odontogenic tumor (CEOT) with 
relatively non-characteristic localization in the maxillar sinus is 
described. The calcifying epithelial odontogenic tumor in spite of its 
benign morphological characteristics is very interesting with some 
features in the configuration of amiloid-like substance as well as the 
poor calcification exspressed in small granules and relatively better 
presented among the fibrous strands of the tumor.

 
Key Words: 
odontogenic tumor, epithelial tumor, calcification.

Abstract № 4

 
Title:
UTILIzATION OF ENDOOSTEAL IMPLANT OF LARGE THREAD 
TYPE, COMBINED WITH MAXILLARY EXPANSION

Authors:

Marinov А. P.
Private dental office - Sofia

In the study is presented a case, where insufficient width of the 
maxillary alveolar ridge is observed in the area of the missing 21. A 
method is presented for transmucous endosteal implant placement 
– SIP system, for flap surgery procedure, combined with expansion of 
the alveolar ridge.
The instruments used are especially designed by Dr Asen Marinov, 
allowing this method to be applied for implants with long pitch 
between threads.
The purpose of this study is to increase the indications for 
application of endosteal implants with long pitch screw. In 12 
month time evaluation the result was a successful osseointegrated 
endosteal – screw implant. The functional and aesthetic 
requirements in the anterior region were overcome with minimal 
invasive intervation.
We are of the opinion that in future the method for using implants 
with long pitch screws (both flap surgery and two stage procedures), 
combined with alveolar ridge expansion will achieve a more wide 
utilization in every day practice. 

 
Key Words: 
Endoosteal implants, SIP system.
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Резюме № 5

 
Заглавие:
ПАРОДОНТАЛНАТА хИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЪБНАТА 
АБРАЗИЯ
(ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАй)

Автори:

Коцилков, К.

Катедра Пародонтология, факултет по дентална медицина,
Медицински Университет -София

Зъбна абразия се дефинира като патологично износване на 
зъбна субстанция от триене, четкане, парафункции и други 
механични причини. Бързата прогресия на загуба на дентин е 
свързана с хиперестезия, а в напреднала степен скъсяването 
на клиничните корони може за доведе  до намаляване на 
височината на оклузията, неблагоприятни промени в ТМС и 
проблеми с естетиката.  В  такива случаи възстановяването на 
естетичната форма на зъбите и  лицето предполага ресторативно 
лечение, често изпълнено с обвивъчни корони. Вариантите 
в наличните зъби диктуват дизайна на тоталната протетична 
конструкция.
При напредналите форми на зъбна абразия, с обикновено 
нормална позиция на алвеоларната крестална кост, 
протетичното възстановяване изисква достатъчна височина 
на клиничните корони с осигуряване на биологичното 
пространство за поддържане на здравето на пародонталните 
тъкани след протезирането – цели, които се постигат с подходите 
на пародонталната хирургия.
Процедурата за удължаване на клиничните корони с техниката 
на апикално депласирано ламбо позволява: 
•  осигуряването на адекватна биологична ширина при 

запазване на ширината на аташираните тъкани
•  създаването на благоприятна за бъдещото протезиране 

височина на клиничните корони  
•  подходящ гингивален контур за естетичен вид на 

конструкцията и успешен продължителен плакконтрол. 

Цел: Представяне на клиничен случай на 71г. пациент с IV и V 
степен на aбразия, със загуба на зъби и нужда от ресторативно 
лечение. 

Материал и методи: След проведена инициална пародонтална 
терапия е извършена процедура с апикално депласирано 
ламбо с костна хирургия за удължаване на клиничните корони 
и осигуряване на биологичната ширина. След два месеца 
период на оздравяване са изработени провизорни снемаеми 
конструкции за стабилизиране на височината на оклузията и 
са изградени зъбите до фиксираната височина. Дефинитивното 
протетично възстановяване с фиксирана върху наличните зъби 
конструкция, изработена с дъговидна препарационна граница 
на нивото на гингивалния ръб, е извършено четири месеца след 
оперативната процедура.  

Резултати: Постигнат е добър естетичен резултат с отлична 
възможност за ефективна хигиена с подходяща конструкция 
(осигурени интердентални амбразури и метален гингивален ръб 
на короните при подхоящ критичен профил) - предпоставка за 
успешно поддържане на гингивално здраве.

Заключение: Демонстрираният клиничен случай внушава 
ефективност на препротетичната пародонтална хирургия в 
осигуряването на оптимално протетично възстановяване,  
създавайки адекватно биологично пространство,  подобрен 
гингивален контур и задоволителна естетика. 

Abstract № 5

 
Title:
THE PERIODONTAL SURGERY IN THE TREATMENT OF TOOTH 
ABRASION
(CASE REPORT)

Authors:

Kotsilkov, K.

Department of  Periodontology , Faculty of  Dental Medicine, 
Medical University – Sofia

Tooth abrasion can be defined as pathological loss of tooth structure 
from friction, brushing, parafunctions and other mechanical 
causes. The fast progression of the dentin loss is connected with 
hyperesthesia and in advanced cases with shortening of the dental 
crowns, occlusion and TMJ changes and aesthetic problems.  In 
such cases, the reconstruction of the aesthetics of teeth and face 
usually involves prosthetic treatment with crowns. The variations 
of the available teeth determine the parameters of the prosthetic 
construction. 
In advanced cases of tooth abrasion with normal position of the 
alveolar bone, the prosthetic restoration demands a sufficient 
lenght of the clinical crowns and assurance of the biological width 
for the maintenance of the periodontal health after the prosthetic 
treatment- objectives that are achieved with periodontal surgery.
The crown lengthening procedure with the apical repositioned flap 
permits:
• Assurance of adequate biological width and preservation of 
attached gingival tissues
• Creation of a optimal length of the clinical crowns for the 
prosthetic restoration
• Appropriate gingival contour necessary for the aesthetics and for 
the successful plaque control.

Aim: Case report of a 71 years old patient with IV and V degree of 
tooth abrasion combined with tooth loss who needs a prosthetic 
restoration of the dentition. 

Materials and methods: After the initial periodontal therapy a 
procedure with apical repositioned flap with bone recontouring was 
performed for crown lengthening and the biological width creation. 
After a two months healing period a removable prosthesis were 
made and the teeth were restored to the defined oclusal height. The 
definitive prosthetic restoration was performed four months after 
surgery.

Results: Good aesthetic result with conditions excellent for plaque 
control was achieved with the proper prosthetic construction 
(appropriate interdental embrasures and emergency profile of the 
restorations) - a basis for successful maintenance of gingival and 
periodontal health.

Conclusion: The demonstrated case suggests the efficiency of 
the preprosthetic periodontal surgery and the realized surgical 
technique for the assurance of an optimal restoration with the 
creation of an adequate biological width, improved gingival contour 
and satisfying aesthetics.

 
Key Words: 
Tooth abrasion, periodontal surgery, crown lengthening.
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Ключови думи: 
Зъбна абразия, пародонтална хирургия, удължаване на 
клиничните корони

Резюме № 6

Заглавие:
ПАРОДОНТАЛНАТА хИРУРГИЯ С АПИКАЛНО ДЕПЛАСИРАНИ 
ЛАМБА  В ТРЕТИРАНЕТО НА МУКОГИНГИВАЛНИ ПРОБЛЕМИ
(С ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАй)

Автори:

Попова хр., К.Коцилков

Катедра Пародонтология, факултет по дентална медицина,
Медицински Университет - София

Научни доказателства подкрепят тезата, че наличието на 
достатъчен обем прикрепени тъкани е от значение  за 
резистентността на епителното прикрепване и в осигуряване 
на здравето на пародонталните тъкани.  Съвременното мнение 
е, че рискът от развитие и прогресия на гингивални рецесии 
е по-голям в зони с по-малко от 2mm налична аташирана 
гингива. Оценката на аташираните гингивални тъкани е от 
особена значимост в планирането на ресторативната терапия. 
Липсата и недостатъчната аташирана гингива са част от 
общия мукогингивален проблем и се третират с методите на 
пародонталната хирургия. 
Апикално депласирани ламба (в частична или пълна дебелина) 
са техника на избор при генерализирана липса или недостатъчно 
количество прикрепени гингивални тъкани. Тази техника 
осигурява преместването и фиксирането в апикална позиция на 
целия мукогингивален комплекс като се запазва или увеличава 
прикрепената гингива.

Цел: Описание на третирането на мукогингивални проблеми 
с подходите на пародонталната хирургия. Демонстриране на 
техниката на апикално депласирано ламбо в частична дебелина 
за увеличаване на аташираната гингива в  клиничен случай 
с на 72г. пациент със значителна редукция на дентицията и  
генерализирана липса на аташирани гингивални тъкани. 

Материал и методи: Инициалната диагноза показва 
генерализираната недостатъчност на аташирани гингивални 
тъкани при пациент с пародонтит, значителна загуба на зъби и 
генерализирана лезия на оралната мукоза, диагностицирана 
клинически и хистологично като ерозивен Lichen planus. 
Проведената конвенционална пародонтална терапия, 
комбинирана с локална кортикостероидна терапия постигнаха 
контрол на мукозните лезии. Планирането на дефинитивните 
възстановявания съобрази и статуса на оралната мукоза. 
Липсата на прикрепена гингива е индикация за предпротетична 
пародонтална хирургия за подобряване на мукогингивалните 
взаимоотнишения.Извършени са три процедури с апикално 
депласирано ламбо в частична дебелина, които резултират 
в значителна печалба на аташирана гингива с подобряване 
на прогнозата на фиксираната дефинитивна конструкция 
изработена � месеца след последната оперативна интервенция.

Резултати: Увеличеният гингивален обем и подходящ контур 
позволяват постигането на добър естетичен резултат с отлична 
възможност за ефективна хигиена - предпоставка за успешно 

Abstract № 6

 
Title:
THE APICALLY REPOSITIONED SPLIT TICKNESS FLAP PROCEDURE 
IN THE TREATMENT OF A MUCOGINGIVAL PROBLEM.
(CASE REPORT)

Authors:

Popova Chr., K.Kotsilkov

Department of Periodontology , Faculty of Dental medicine,  
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The scientific evidence support the thesis that the presence of a 
sufficient amount of attached tissues is of primary importance for 
the resistance of the epithelial attachment and to secure the health 
of the periodontal tissues. The contemporary opinion is that, the risk 
of development and progression of gingival recessions is greater in 
regions with less than 2mm attached gingival tissues. The absence 
or insufficiency of the attached gingiva are part of the mucogingival 
problem and are treated with the methods of the periodontal 
surgery.  
The apically repositioned flap (split or full thickness flap) is 
the procedure of choice in cases with generalized absence or 
insufficiency of the attached gingival tissues. This technique assures 
the mobilization and fixation of the whole mucogingival complex 
in an apical position and leads to maintenance and gain of attached 
gingiva.

Aim: Description of treatment of mucogingival problems with the 
methods of periodontal surgery. Demonstration of a technique of 
apically repositioned split flap for augmentation of the attached 
gingiva in a case report of a 72 year old patient with significant teeth 
loss and generalized lack of attached gingiva.

Materials and methods: The initial examination showed a 
generalized insufficiency of the attached gingival tissues in 
periodontitis patient with significant teeth loss. Generalized oral 
mucosa lesions, clinically and histologically determined as Lichen 
planus erosiva. The initial periodontal therapy combined with 
local corticosteroid therapy achieved control of mucosal lesions. 
The planning of the definitive prosthetic restorations considered 
the status of the oral mucosa. The absence of attached gingiva 
is an indication for pre-prosthetic periodontal surgery for the 
improvement of mucogingival relationships. Three procedures 
with apically repositioned split flap were performed which led to 
significant gain of attached gingiva and improved prognosis for the 
future prosthetic reconstruction. The definitive fixed constructions 
were made � months after the last surgery.

Results: The increased gingival volume and proper contour 
allow the achievement of a good aesthetic result with excellent 
opportunity for effective oral hygiene - premise for successful 
maintenance of the gingival health.

Conclusion: Тhe  presented case confirms the effectiveness of the 
apically repositioned split flap procedure when the preservation 
and the augmentation of the available attached gingiva and the 
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поддържане на гингивално здраве. 
Заключение: Демонстрираният клиничен случай потвърждава 
ефективността  на процедурата с апикално депласирано 
ламбо в увеличаването/запазването на гингивалните тъкани 
и в осигуряването на подходящ  за оптимално протетично 
възстановяване гингивален контур. 

 
Ключови думи: 
Мукогингивални съотношения, инсуфициентна аташирана 
гингива, апикално депласирано ламбо.

Резюме № 7

Заглавие:
КОСТНО ЗАПЪЛВАНЕ НА ПАРОДОНТАЛЕН ДЕфЕКТ СЪС 
СЛОЖНА АНАТОМИЯ

Автори:

хр.Попова хр., х.Абриз, К.Коцилков

Катедра Пародонтология, факултет по дентална медицина,
Медицински Университет - София

Регенеративната пародонтална терапия включва процедури, 
специално пригодени да възстановяват загубения зъбодържащ 
апарат от пародонталното заболяване. Съвременните проучания 
показват, че морфологията на дефекта влияе на печалбата 
на клиничен аташман и количестеото на костно запълване  
постигнати с регенеративни процедури. Сложната анатомия 
на дефекта влошава прогнозата на засегнатите зъби, защото 
затруднява достъпа по време на хирургичната процедура.

Цел: Презентираният клиничен случай илюстрира потенциала на 
комбинираната процедура (направлявана тъканна регенерация 
с костно заместване) за лечението на вътрекостен дефект със 
сложна анатомия.

Материал и методи: М.П. на 5� г. с диагноза хроничен 
пародонтит със вътрекостни дефекти. Дълбочината на 
сондиране на # 15 беше 12мм и беше регистрирана II клас 
подвижност. Рентгеновото изследване показа напреднала 
костна резорбция със сложна морфология.Първичната 
пародонтална терапия включваше и прехирургично шиниране 
на #1� и #15.След � месеца се отчете редукция на гингивалното 
възпаление и намаляване на дълбочината на джобовете с 
2-�мм. Регенеративна хирургична процедура бе индицирана 
за цялостното лечение на сложния костен дефект на #15. 
Процедурата включваше запълване на костния дефект с  BIO-
OSS COLLAGEN и аплициране на биорезорбируема мембрана 
(EpiGuide). Беше приложен стандартен постоперативен протокол 
с антисептично и антибактериално лечение съпроводено със 
стриктна орална хигиена.

Резултати: Началният оздравителен процес протече за 10 
дни без усложнения. След три месеца се отчете редукция 
накървенето и подвижността. Рентгенографското изследване 
шест месеца след операцията показва значително костно 
запълване на вътрекостния дефект.

Заключение: Пародонталната регенерация е основна цел на 
съвременното пародонтално лечение. Морфологията на дефекта 
е от основно заначение за успеха на регенеративната терапия. 

improvement of the gingival contour are aimed to ensure optimal 
prosthetic restitution of the dentition.

 
Key Words: 
Mucogingival relationships, insufficient attached gingiva, apically 
repositioned flap.

Abstract № 7

 
Title:
BONE FILL IN INTRABONY PERIODONTAL DEFECTS WITH 
COMPLICATED ANATOMY

Authors:

Popova Chr., H. Abriz, K. Kotsilkov

Department of Periodontology , Faculty of Dental medicine,  
Medical University – Sofia  

Regenerative periodontal therapy comprises procedures, which are 
specially designed to restore those parts of the tooth-supporting 
apparatus, which have been lost due to periodontitis. Contemporary 
studies indicate that the defect morphology influences the amount 
of clinical attachment and bone gain achieved with regenerative 
procedures. Complicated anatomy of the defect is an embarrassment 
for the prognosis of the affected teeth, because it delivers a further 
impediment in the approach during the surgical procedure. 

Aim: The presented case illustrates the potential of combined GTR-
bone graft procedure in the treatment of an intrabony defect with 
complicated anatomy.

Materials and methods:  M. P., aged 5�, with chronic periodontitis 
and intrabony periodontal pockets. The periodontal lesion of # 
15 was with probing depth of 12mm, II degree tooth mobility. 
The radiographic examination reveals advanced bone loss with 
complicated morphology.  
The initial therapy also included pre-surgical splinting of #1� 
and #15. After � months, the inflammation was reduced and the 
pockets probing depth was diminished with 2-�mm. А regenerative 
periodontal surgical procedure was indicated for the complete 
management of the complicated bone defect of #15. The procedure 
included filling  of the intrabony defect with BIO-OSS COLLAGEN 
and application of bioresorbable membrane (EpiGuide). The 
standard post-surgical protocol with post-operative antiseptic 
and antibacterial treatment, accompanied by strict oral hygiene 
procedures was applied.

Results: The healing process completed in 10 days after the 
initial surgical procedure. Three months later, the bleeding and 
tooth mobility were reduced. Six months after the operation, 
the radiographic examination showed significant bone fill of the 
intrabony defect.
Conclusion: Periodontal regeneration is a major goal of the 
contemporary periodontal treatment. The morphology of the defect 
is of primary importance for the success of the regenerative therapy. 
The promising results, achieved in the presented case, allow us to 
suggest the combined regenerative procedures for the treatment of 
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Обещавашите резултати, постигнати в презентирания случай 
ни позволяват да препоръчаме комбинираната регенеративна 
процедура за лечението на сложни вътрекостни дефекти.

 
Ключови думи: 
Регенеративна пародонтална терапия, морфология на дефекта, 
костна печалба.

Резюме № 8

Заглавие:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕфЕКТИТЕ ПО ВИД ЗЪБИ ПРИ 
МОЛАРНО-ИНЦИЗИВНА хИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

Автори:

Петрова С., М. Куклева, В. Кондева, С. Милева

Катедра по Детска дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина
МУ - Пловдив

Molar Incisor Hypomineralization (MIH) е смущение в развитието 
на емайла, което засяга първите постоянни молари често в 
съчетание с постоянните инцизиви.   

Цел: Да се установи засягането от MIH на първите постоянни 
молари и постоянните резци по групи и по вид зъби.    

Материал и методи: Обект на изследване са 106 деца от 7 до 
1� години с MIH, живеещи в гр. Пловдив и �2� зъба  с  дефекти, 
характерни за MIH. Оценката се извършва визуално-тактилно, с 
насочена светлина. Данните са статистически обработени чрез 
алтернативен анализ при ниво на значимост Р < 0.05.

Резултати: Резултатите от изследването сочат, че засягането 
на инцизивите и първите постоянни молари е приблизително 
еднакво (Р > 0.05).
Централните инцизиви в горна челюст се засягат от MIH 
статистически значимо повече, както от централните инцизиви в 
долна челюст (Р < 0.01), така и от латералните инцизиви в горна 
челюст (Р < 0.001). Първите постоянни молари в горна и долна 
челюст се засягат от MIH в еднаква степен.

Заключение: Различията в засягането на отделните зъби 
доказват действието на специфични рискови фактори с 
определена продължителност.

 
Ключови думи: 
Моларно-инцизивна хипоминерализация, епидемичност, MIH

complicated intrabony defects.
 
Key Words: 
Regenerative periodontal therapy, defect morphology, bone gain.

Abstract № 8

 
Title:
DISTRIBUTION OF MOLAR INCISOR HYPOMINERALIzATION 
DEFECTS ACCORDING TO TOOTH TYPE

Authors:

Petrova S., M. Kukleva, V. Kondeva, S.Mileva

Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine,
Medical University - Plovdiv

Molar Incisor Hypomineralization is a disturbance in enamel 
development, affecting the first permanent molars and the 
permanent incisors.

Aim: The aim of the study is to establish the affected first permanent 
incisors according to tooth kinds and groups.

Material and Methods: The research is carried out on 106, 7 to 1� 
year-olds, with MIH living in Plovdiv, and on �2� teeth with MIH.  The 
assessment of the defects is performed in a visual – tactile way with 
direct light. The data are processed statistically by alternative analysis 
with a level of significance P < 0.05.

Results: The incisors and the first permanent molars are affected 
approximately equal  (P > 0.05). The maxillary central incisors are 
affected significantly more than mandibulary central incisors (Р < 
0.01) and maxillary lateral incisors (Р < 0.001). First permanent molars 
in the upper and lower jaws are affected by MIH in the same degree.

Conclusion: The differences in affecting particular teeth, prove the 
action of specific risk factors with definite continuity.
 
Key Words: 
Molar Incisor Hypomineralization, MIH, prevalence, epidemiology
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Резюме № 9

Заглавие:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛЧЕТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ЛАТЕРАЛНИ ПЕРИОДОНТИТИ

Автори:

Вълков Л. *, М. Витанова**, И. Вълков***

*Общопрактикуващ стоматолог
**Студентка 5-ти курс, факултет по Дентална медицина, МУ 
- Пловдив
***Катедра Пародонтология и ЗОЛ, факултет по Дентална 
медицина, МУ- Пловдив

Авторите представят клинични случаи на образуване на 
латерални периодонтити при наличие на допълнителни 
латерални каналчета на зъбите.
Проследява се изхода от лечението на цитираните случаи, като 
се използват серии от рентгенографии по метода на Дик.

 
Ключови думи: 
Латерални канали, латерални периодонтити.

Резюме № 10

Заглавие:
СТОМАТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА хЕРОИНОВАТА 
ЗАВИСИМОСТ

Автори:

Г. Томов*, Д. Добрева**, В. Илиев***, Г. Коточева***

*Катедра Оперативно зъболечение и Ендодонтия, факултет 
по Дентална Медицина, Медицински Университет – Пловдив
**Катедра Орална хирургия факултет по Дентална 
Медицина, Медицински Университет – Пловдив
*** Общопрактикуващ стоматолог 

Наркоманиите са сериозен социален и медицински проблем. 
Техните стоматологични аспекти са слабо познати на 
общопрактикуващите стоматолози.

Цел: Да се представи клиничен случаи на хероинова зависимост 
(ХЗ) и да се анализират нейните най-важни стоматологични 
аспекти.

Материал и методика: Пациент (2�г., мъж) с ХЗ, е обект на 
стоматологично лечение. Орален статус: рампантен кариес 
с нетипична локализация на лезиите, липсващи и силно 
разрушени зъби, занемарена хигиена, гингивит, хипосаливация 
и лигавични лезии. Психологичен профил по MMPI: ананкастна 
личност.

Резултати: Промените в психиката на наркозависимия, 
потенциалноно вирусоносителство (HIV, HBV и др.), нежелани 
лекарствени реакции (анестетик/наркотик) са част от 
проблемите на стоматологичното лечение на наркозависимите 
пациенти. Лечението е комплексно и се провежда на фона на 
интензивно медицинско лечение на наркотичната зависимост.
Търси се подкрепа от семейството на пациента.

Abstract № 9

 
Title:
ADDITIONAL LATERAL CANALS AS A CAUSE OF LATERAL 
PERIODONTITIS DEVELOPMENT

Authors:

Valkov, L.*, M. Vitanova**, I. Valkov***

*General Practice
**Student, Faculty of Dental Medicine, Medical University 
- Plovdiv
*** Department og Periodontology and Oral Diseases, Faculty of 
Dental Medicine, Medical University – Plovdiv

The authors present clinical cases of lateral periodontitis in the 
presence of additional lateral root canals.
The autcome of the cited clinical cases was followed up after the 
treatment by series of X-rays(made by Dick’s method).

 
Key Words: 
Lateral canals, lateral periodontitis.

Abstract № 10

 
Title:
DENTAL ASPECTS OF HEROIN ADDICTION

Authors:

G.Tomov*, D. Dobreva**, V. Iliev***, G. Kotocheva***

*Department of Operative dentistry and Endodontic, Faculty of 
Dental Medicine, Medical University – Plovdiv
**Department of Oral Surgery, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv
***Private dental office

Drugs addiction is serious medical and social problem. However, 
dental aspects of these conditions are slightly known to general 
practitioner dentists.

Aim: Case of heroin addiction is presented and its major dental 
aspects are discussed.

Material and methods: 2�-old, heroin addicted male is object of 
dental treatment. Oral status: Rampant caries with atypical lesions 
localization, missing or severe destroyed teeth, poor oral hygiene, 
gingivitis, hyposalivation and soft tissue lesions. Psychological profile 
according MMPI: anancast personality.

Results: Psychological deviation, potential virus infection (HIV, 
HBV etc), undesired drugs reactions (anesthetic/narcotic) are part 
of a problems accompanying treatment of drug addicted patients. 
The treatment should be complex and combine with specialized 
medical treatment of the addiction. Patient’s family support is 
demanded.

Discussion and conclusion: General practitioner dentists must 
know and recognize the oral aspects of the drug addiction. After 
correct diagnosis, the treatment should be complex in close 
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Обсъждане и Заключение: Общопрактикуващия стоматолог 
трябва да разпознава оралните изяви на наркотичната 
зависимост. Веднъж диагностицирани, лечението трябва да 
бъде комплексно и в тясно сътрудничество между стоматолога, 
пациента и неговото семейство.Необходим е периодичен 
контрол на оралното здраве поради опасност от рецидив.
 
Ключови думи: 
Xероинова зависимост, стоматологични аспекти

Резюме № 11

Заглавие:
ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА КОМБИНИРАНИ 
НЕКАРИЕСНИ ДЕфЕКТИ ВЪВ фРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ
ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ

Автори:

Стефанова В.*,  Кр. хаджиматев**, М. Мойсоска**, Ж. 
Дучева**, Л. Мандалов**, Ст. Енева**

*Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, факултет 
по Дентална медицина, Медицински Университет – Пловдив
**Студентски кръжок към Катедра Оперативно зъболечение 
и ендодонтия, факултет по Дентална медицина, Медицински 
Университет – Пловдив

Ормоцерите са естетични обтуровъчни материали, които се 
прилагат с успех при дистални зъби. Интерес представляват 
възможностите им за приложение във фронталната област. 
Представени са естетичните възстановявания на  комбинирани 
некариесни дефекти във фронталната област на трима пациенти- 
двама мъже и една жена. Те се обръщат към кръжока с основно 
оплакване-лоша естетика. И при тримата се диагностицира 
генерализирана абразия, наличие на клиновидни дефекти 
и ерозии със засягане на емайла и повече от половината от 
дентина. Извършено е широко скосяване вестибуларно и 
палатинално с цел по-голям контакт на зъбната повърхност с 
обтуровъчния материал. При три зъба са поставени дентинови 
щифтове. Обтурирането е осъществено с ормоцер. Пациентите 
са удовлетворени от постигнатия естетичен ефект.

Ключови думи: 
Ормоцери, естетично възстановяване.

Резюме № 12

Заглавие:
СУБМЕНТАЛНАТА ЕНДОТРАхЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ – 
АЛТЕРНАТИВА НА ТРАхЕОСТОМИЯТА 
ПРИ НЯКОИ ОПЕРАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА хИРУРГИЯ 

Автори:

Радев, И.

Сектор по Лицево-челюстна хирургия, МБАЛ – Бургас

collaboration with patient’s family. Periodical oral health control is 
recommended in order to avoid relapse.

 
Key Words: 
Heroin addiction, dental aspects

Abstract № 11

 
Title:
AESTETIC RESTORATION OF COMBINED NONCARIES
DEFECTS IN THE FRONT AREA  OF ELDER PATIENTS

Authors:

V. Stefanova*, Kr. Hadgimatev**, M. Moisoska**, J. Ducheva**,
L. Mandalov**, St. Eneva**

*Department of Operative dentistry and endodontics, Faculty of 
Dentistry, Medical University – Plovdiv, Bulgaria
**Students group to the Department of Operative dentistry and 
endodontics, Faculty of Dentistry, Medical University – Plovdiv
   

The ormocers are aesthetic restorative materials, which are 
successfully used in distal teeth. The possibility of their application 
in the front area is not entirely studied. The aesthetic restoration 
of combined noncaries defects in the front area of three patients 
(two men and one woman) is presented. They have come to the 
department because of bad aesthetics. Generalized abrasio, cervical 
usuras and dental erosions have been diagnosed to the three of 
them. Enamel and more than half of the dentin have been affected. A 
wide vestibular and palatinal preparation of the teeth has been done 
with the aim of better connection between the tooth surface and the 
restorative material. Dentin pins have been used for the restoration 
of the three of the teeth and all of them have been restored with 
ormocer. The patients are satisfied with the attained aesthetic effect.      

 
Key Words: 
Ormocers, aesthetic restorations.

Abstract № 12

 
Title:
SUBMENTAL ENDOTRACHEAL INTUBATION - AN ALTERNATIVE OF 
TRACHEOSTOMY IN SOME MAXILLOFACIAL OPERATIONS

Authors:

Radev, I.

Section of Maxillofacial surgery, Burgas Regional Hospital
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При някои спешни и планови хирургични намеси в лицево-
челюстната хирургия е невъзможно или нежелателно наличието 
на интубационна тръба в устната или носната кухини. Това налага 
извършването на трахеостомия – операция, чиято допълнителна 
тежест, последствия и усложнения често пъти превишават тези 
от основната операция. В определени случаи субменталната 
интубация може да се окаже приемлива алтернатива на 
трахеостомията.

Цел: Сравняване на трахеостомията и субменталната интубация 
като методи за провеждането на интубационна анестезия.

Материал и методи: В периода януари 2006 – май 2007 
субментална интубация е проведена на � пациенти, като 
е отчетено времето за провеждането й, вида операция, 
постоперативния период, усложненията, сравнено с болни, 
претърпяли трахеостомия.

Резултати и обсъждане: Значително по-малко време за 
извършване на субменталната интубация, по-малка травма, по-
лек постоперативен период, минимални последствия, липса на 
усложнения и корективни операции.

Заключение: В определени случаи субменталната интубация 
успешно може да замести трахеостомията като метод на избор 
за провеждането на интубационна анестезия при операции в 
лицево-челюстната хирургия.

 
Ключови думи: 
Субментална интубация, трахеостомия, интубационна анестезия.

Резюме № 13

Заглавие:
КЛИНИЧНА  И хИСТОЛОГИЧНА  ДИАГНОЗА НА МУКОЦЕЛЕ, 
РАНУЛА И КИСТИ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ В УСТНАТА 
КУхИНА  

Автори:

Бетова Т.*,  й. йорданов* , Г. Трифонов **

*Катедра  по Обща и Клинична Патология , МУ  – Плевен
**  АИППСП – Плевен  

Мукоцелето,  ранулата и кистите / МРК/ са доброкачествени 
образувания на  слюнчените жлези в устната кухина .  
Ретенцията  на  секрета и запушването на изходящия канал на 
слюнчена жлеза често са асоциирани с травматично увреждане .  

Цел: Проучване  на  клинико-патологичните характеристики 
на  МРК  за поставяне на екзактна диагноза и  определяне на 
терапевтичното поведение.    

Материал и методи: Представяме  6 случая , клинично 
диагностицирани и хистологично  изследвани в  Отделение  по 
Клинична Патология  към  УМБАЛ – гр.  Плевен .  Използвани са  
рутинни хистологични  методики .

Резултати: От изследваните  случаи съотношението  по пол 
е  2:�  в полза на жени,  възрастовият  диапазон е  1� – �2 г.  По  
локализация 5 са на долната устна и 1 е под езика. Всичките  МРК 

In some emergency and planned operations in the field of 
maxillofacial surgery is impossible or not preferred the presence 
of intubating tube in both oral and nasal cavity. This requires 
tracheotomy – an operation whit consequences and complications 
often exceed these of main operation. 

Aim: Compare of tracheotomy to submental intubation as methods 
for conducting of intubation anaesthesia.

Materials and methods: Between January 2006 – May 2007 three 
patients underwent a submental intubation. The time for making 
intubation, the kind of main operation, the postoperative period 
and the complications was registered and compared with those of 
patients underwent a tracheotomy.
  
Results: Significant less operating time to perform submental 
intubation, small trauma, shorter postoperative period, lack of 
complications, no needs for second operation.

Conclusion: In some cases the submental intubation successfully 
can replace tracheotomy as a method of intubation anaesthesia in 
maxillofacial surgery operations.

 
Key Words: 
Submental intubation, tracheotomy, intubation anaesthesia.

Abstract № 13

 
Title:
CLINICAL AND HISTOLOGICAL DIAGNOSIS OF MUCOCELE, 
RANULA AND ORAL SALIVARY GLANDS CYSTS

Authors:

Bеtova Т. *, Y. Yordanov*, G. Trifonov**

* Department of General and Clinical Pathology, MU - Pleven
** AIPPDH – Pleven

Mucocele, ranula and minor oral salivary glands cysts /МRC/ are 
benign lesions in oral cavity.
Mucous retention and ductal obstruction are often associated with 
traumatic injury.  

Our aim is to investigate the clinical and pathological characteristics 
of МRC for making the exact diagnosis, which will determinate 
therapeutic approach.     
  
Material and methods: Six cases were studied, clinically diagnosed 
and histologically confirmed in Department of General and Clinical 
Pathology – MU-Pleven. Routine histological methods are used. 

Results: Two of the six cases are male and the rest four are women. 
The age range is 1� to �2 years.  Five cases occurred in the lower 
lip, but one was sublingually localised.  All cases were surgically 
extirpated.  Four of the cases were histologically diagnosed as 
mucocele and the rest two cases were histologically diagnosed one 
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са  хирургично отстранени в здраво. Хистологично,  диагнозата 
мукоцеле е поставена при   �  случая, а киста  и  ранула по 1 
случай.     

Заключение: Поставянето  на  екзактна  диагноза на  МРК  
зависи от клиничните характеристики и от  задължителното 
хистологично изследване,  което е необходимо за 
потвърждаването им .

 
Ключови думи: 
Орално мукоцеле, киста, ранула.

Резюме № 14

 
Заглавие:
ОЩЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕТЕТО-
ПАЦИЕНТ  

Автори:

Николова Кр., Р.Кабакчиева, Н. Гатева  

Катедра Детска дентална медицина, факултет по Дентална 
медицина, МУ-София,

Традиционното схващане за целта на оралния преглед е да 
бъдат открити съществуващите заболявания. За да поставим 
диагноза, да съставим лечебен план и да направим прогноза 
на съществуващо заболяване или състояние винаги се 
нуждаем от медицинска и дентална история, клиничен статус 
и допълнителни изследвания. В Катедрата по ДДМ-София 
в обучението по клиника на ДДМ, за документиране на 
информацията от изследването на детето се използва комплект 
от писмени карти-формуляри (Kлинична тетрадка), които 
студентите попълват за всеки свой пациент.

Цел: Да направим оценка на съществуващата в момента 
документация (Клинична тетрадка за упражнения по ДДМ) за 
пълно отразяване на информацията от анамнезата, клиничното, 
параклиничното изследване, както и за лечебното планиране и 
да предложим допълнителни елементи за изчерпателна оценка 
на оралното здраве на децата.

Материал и методи: Избрахме �5 студенти от V курс (случаен 
подбор) по време на практичния им изпит по клиника на ДДМ. 
Предмет на изследване бяха писмените карти-формуляри от 
Клиничната тетрадка, които студента попълва при изследване 
на дете в дентална среда. Създадохме анкетна карта, чието 
съдържание съответстваше на елементите от съдържанието на 
картите-формуляри, като срещу всеки елемент се отбелязваше 
да или не (съответно попълнен или непопълнен от студента). 
С помощта на допълнителни въпроси установихме къде 
студентите срещат трудности при изследването на детето и в 
документирането на информацията от това изследване. 

Резултатите от изследването показаха, че студентите попълват 
подробно картата–формуляр за регистрация на личните данни 
и информацията от анамнезата, ако детето е придружено 
от родител. Данните от екстраоралния статус се попълват с 
пропуски.Състоянието на устни и лигавица в повечето случаи 
остава непопълнено, а пародонталният статус се ограничава 
предимно до  отчитането на орално-хигиенния индекс на Greene-
Vermilion. Данните от  зъбния статус съдържат грешки, дължащи 
се на символите в легендата, които са непълни и недостатъчни 
за отразяване на реалното състояние. Рентгенографии, като 
елемент от допълнителните изследвания се използвт много 

as ranula and the other one as minor oral salivary glands cysts.

Conclusion: Diagnosis of МRC can be based on clinical details, but 
histopathological study is necessary to confirm it. 

 
Key Words: 
Oral mucocele, ranula, cysts.

Abstract № 14

 
Title:
MORE ABOUT ORAL HEALTH STATUS ASSESSMENTOF PEDIATRIC 
PATIENT

Authors:

Nikolova Kr., R. Kabaktchieva, N. Gateva

Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicineр 
-Sofia

Traditionally, the goal of the oral exam has been to identify existing 
diseases.To diagnose, make treatment planning and prognosis we 
always need medical and dental history, clinical status (observation) 
and additional examinations. In the Department of Pediatric 
Dentistry-Sofia, during the course of their practical training the 
students use a set of written forms to record the information from 
the child’s examination for each patient.

Аim: To assess currently existing documentation (forms) for 
complete data record from the history, clinical and additional 
examinations, as well as to suggest some other elements for 
thorough oral health status assessment of children.

Material and methods: We chose �5 students (randomly selected) 
during their pediatric dentistry practical examination. The objects 
of the study were the written forms which the student has to fill in 
during the child’s oral examination. We made a questionnaire the 
content of which was the same as that in the students’ written forms 
and each element of that questionnaire we marked with an yes or 
no tick (respectively filled in or not by the student). Using additional 
questions we found out where students have some difficulties in 
child examination and documenting the information from this 
examination.

The results of this study show that students fill in thoroughly the 
information form for personal data and history only if the child is 
accompanied by a parent. There are omissions in the data from the 
extraoral status. The lips and mucosa status remain incompletely 
recorded in many cases as well as the periodontal status which is 
limited only to oral-hygiene index of Greene-Vermillion. The dental 
status data contain mistakes, due to the symbols used in the key 
which are incomplete and insufficient to reflect the real condition. 
Radiographs, as a part of the additional examinations, are used 
rarely. The treatment plans for all pediatric patients cover only 
their dental treatment planning. To additional questions about 
the difficulties in examination and treatment of pediatric patients 
the most common recommendations were: the need of attending 
parent, correction of the symbols in the dental status key, regulated 
recommendations for radiographic diagnosis and treatment with 
local anesthesia because of the difficulties in relation to differential 
diagnoses and behavioral management of the child.
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ограничено. Установихме, че за всички изследвани деца-
пациенти  лечебният план включваше лечебно планиране 
само по отношение на зъбния им статус. На допълнителните 
въпроси за трудностите при изследване и работа с дете-пациент, 
най-чести препоръки бяха: необходимост от присъствие на 
родител, корекция на символите в легендата за зъбния статус, 
регламентирано изискване за рентгенова диагностика и работа 
под локална анестезия поради  трудност в диференциалните 
диагнози на нозологичните единици и  управление на 
поведението на детето.  

Заключение: Наше убеждение като резултат от изследването, 
е че картите-формуляри за регистрация на оралното здраве на 
децата-пациенти имат нужда от нов дизайн, който да осигурява 
изчерпателност на информацията, времеспестяване при 
попълването, минимална възможност за допускане на грешки и 
максимална помощ за планиране на подходяща профилактична 
програма и цялостното дентално лечение, както и пригодност 
за електронно въвеждане, съхраняване и обработка на 
информацията за всеки пациент.  

 
Ключови думи: 
Оценка на оралното здраве, клинични формуляри

Резюме № 15

Заглавие:
КОМПЛЕКСНА САНАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ТЕЖКИ 
хЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Автори:

Чолакова Р. *, А. Пагурас**, Н. Каназирски.*

*Катедра по Орална хирургия
**Катедра по Детска дентална медицина
факултет по Дентална медицина, Медицински Университет 
- Пловдив

Тежките хематологични заболявания на организма оказват 
отражение на зъбите особено, когато се проявяват в ранна 
детска възраст.Освен заболяването, влияние има и прилаганото 
общо медикаментозно лечение, при което се засягат меките 
и твърдите зъбни тъкани.Деструктивните процеси протичат 
остро и водят до преждевременна екстракция на млечните 
зъби и деструкция на постоянните зъби.Представят се три деца 
с кръвни заболявания – остра левкоза, неходжкинов лимфом  
и тромбоцитопения съответно на 12, 8 и 1� години.Те са със 
смесено съзъбие , при което постоянните зъбите са с големи 
кариозни дефекти, изостанали зъбни корени от млечните зъби и 
вторичен /симптоматичен/ гингивит.Децата постъпват за планова 
санация и към момента на постъпването при нас са в период 
на ремисия на общото заболяване.След консултация с детски 
онкохематолог и необходима медикаментозна подготовка се 
пристъпи към екстракция на корените, терапевтична обработка 
на кариозните зъби и лечение на вторичния гингивит. 

Цел: Представяне на зъбния статус на деца с хематологични 
заболявания и тяхната комплексна санация

Резултати и заключение: На децата се екстрахираха 
изостаналите корени с местна инфилтрационна анестезия 
с Ubistesin D-S и възстановяване на кариозните дефекти на 
постоянните молари след интралигаментарна анестезия с 
глас-йономерен цимент и композитни материали.Лечението на 

Conclusion: As a result of this study we belief that the oral health 
status forms require a new design providing comprehensive 
information, timesaving in filling in the forms, as less as possible 
mistakes and maximum support in planning the appropriate 
preventive program and complete dental care, as well as adaptable 
electronic recording, keeping and analysis of the information for 
every patient.

 
Key Words:
Oral health status assessment, clinical forms

Abstract № 15

 
Title:
COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH SEVERE 
HAEMATOLOGICAL DISEASES

Authors:

Cholakova R.*,A. Pagouras**,N. Kanazirsky*

* Department of Oral surgery, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv
** Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv

The teeth are affected by the severe hematological diseases 
especially when the last occur in the early childhood. Another 
factor that influences the macroorganism is the applied general 
drug treatment. The illness is taking a rapid and destructive course 
resulting in untimely deciduous teeth extraction as well as in 
destruction of the constant ones. We represent three children with 
hematological diseases-an acute leucosis, lymphoma non-hodgkin 
and throbocytopenia. They are with mixed dentition, the constant 
teeth have large decays but still there are some deciduous roots 
remaining and symptomatic gum inflammation. The children came 
to our dental practice so that they receive a complex treatment, 
for at that moment the children found themselves in a stage of 
remission. After consultin a pediatric oncologist about the needed 
drug prescription in preparation for total sanation we did it.

Aim: A presentation of the oral health status of children with 
hematological diseases and their complex treatment. 

Results and conclusion: We extracted the remaining roots, 
applying local infiltrative anesthesia (Ubistesin D-S) and restore the 
constant molars by using an intraligamentary anesthesia, glass-
ionomer cements and dental composites. The treatment of the 
gum inflammation was carried out with everyday applications of 
Gengigel, containing a hyaluronic acid.
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вторичния гингивит се извърши с ежедневни апликации с Gengi-
gel (съдържащ хиалуронова киселина).

 
Ключови думи: 
Стоматологична санация, хематологични заболявания.

Резюме № 16

 
Заглавие:
ДИСПЛАЗИЯ НА ТЪРНЕР – хАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕфЕКТИТЕ

Автори:

Петрова С., В. Кондева, Т.Нихтянова, С. Рималовска

Катедра по Детска дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина, МУ – Пловдив

Дисплазия на Търнер се предизвиква от увреждания на 
временното съзъбие, които водят до смущения в развитието на 
единични  постоянни зъби, поради проксималната близост на 
наличните временни зъби и зародишите на постоянните зъби.

Цел: Да се изследва локализацията и  характеристиката на 
дефектите  при дисплазия на Търнер.

Материал и методи: Провежда се срезово епидемиологично 
проучване при 20�2 деца от 7 до16 години, включени чрез 
случаен подбор. Единица на наблюдение е зъб с дисплазия на 
Търнер. Обект на изследване са �10 зъба, с дисплазия на Търнер. 
Изготвен е специален статистически лист, в който се отразява 
вида на дефектите /хипоплазия, хипоминерализация /както и 
следните характеристики- локализация, цвят, големина.

Резултати: Резултатите от изследването сочат, че преобладават 
дефектите от хипоминерализационен тип /89.0�%/. Значително 
по–малко са дефектите от хипопластичен тип. /10.97 % / 
Разликата при съпоставяне е статистически значима         / 
p<0.001/. Най- голям е относителния дял на засегнатите инцизиви 
на горна челюст, предимно по вестибуларните повърхности. 
Дефектите са локализирани основно по режещия ръб/ �6.77 % / и 
екватора / �2.58% /. 

Заключение: Резултатите от изследването сочат значително 
разпространение  на дисплазия на Търнер в изследвания 
контингент. Характеристиката на дефектите предполага 
индивидуален подход при определяне на лечебния протокол във 
всеки конкретен случай.

Ключови думи: 
Дисплазия на Търнер, епидемичност.

Key Words: 
Hematological diseases, complete dental treatment.

Abstract № 16

 
Title:
DYSPLASIA TURNERI – DEFECT’S CHARACTERIzATION

Authors:

Petrova S., V. Kondeva, T. Nihtianova, S. Rimalovska

Department of Pediatric Dental medicine, Faculty of Dentistry, 
Medical University - Plovdiv

Dysplasia Turneri is caused by damages of deciduous teeth, which 
lead to disturbances in development of single permanent teeth, 
because of the close proximity of the present deciduous teeth and 
the germs of permanent teeth.

Aim: The aim of the study is to examine the localization and the 
characterization of the defects of Dysplasia Turneri.

Material and methods: A cross-sectional epidemiological study 
is carried out on 20�2 children, aged 7 – 16 years, randomly 
selected. An observation unit is a tooth with Dysplasia Turneri. 
Subjects of the study are �10 teeth with Dysplasia Turneri. A special 
statistical list is prepared, which reflects defects type (hypoplasia, 
hypomineralization), as well as the following characterizations 
– localization, color, size.

Results: The results of the study indicate that the defects of 
hypomineralization type predominate (89,0�%). The defects of 
hypoplastic type are significantly less (10,97%). The difference at 
juxtaposing is statistically significant (p< 0,001). The percentage 
of affected upper incisors is greatest, predominantly at vestibular 
surfaces. The defects are localized mainly at the incisive edge 
(�6,77%) and at the equator (�2,58%).

Conclusion: The results of the study indicate significant incidence 
of Dysplasia Turneri in the examined contingent. The defect’s 
characterization presumes an individual approach in defining the 
treatment protocol in each particular case.

 
Key Words: 
Dysplasia Turneri , epidemiology.       
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Резюме № 17

 
Заглавие:
НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ 

Автори:

Бонев Б.*, Д. йовчев**,Д.Д. Зия**

* Катедра ОДЗ, факултет по Дентална медицина - София 
**Катедра ООД, факултет по Дентална медицина  - София

Поради все по-високите изисквания и към денталната медицина, 
както всички професии, в световен и национален мащаб, 
днес продължителното обучение е предмет на все по-голям и 
нарастващ интерес. 

Цел: Настоящата статия разглежда оценката (отношение към 
продължителното обучение, актуалността на темата и др.) на 
колеги дентални медици към проведени лекции в районни 
колегии на БЗС в страната.

Материали и методи: Проведено бе анкетно проучване сред 
287 лекари по дентална медицина, чрез стандартизирана 
анкетна карта.

Резултати: Резултатите бяха обработени с помоща на 
алтернативен анализ при Δ ±0,0�%.

Заключение: Всички проведени лекции  бяха оценени 
положително  като свързани с ежедневната работа.

 
Ключови думи: 
Продължително обучение, дентална медицина, лекции.

Резюме № 18

 
Заглавие:
ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛАГАНАТА ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ 
В ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (АНКЕТНИ ДАННИ

Автори:

Попова хр., В. Досевa

Катедра по Пародонтология, факултет по Дентална 
Медицина, МУ - София

Пародонталните заболявания са широко разпространени. Те  
са полимикробни инфекции, които могат да доведат до загуба 
на зъби, но и могат да афектират общото здраве на индивида 
и затова вече има достатъчно доказателства. Съвременната 
терапия на пародонтита е традиционно антимикробна с 
механични и химични средства (конвенционална пародонтална 
терапия), следвана от специализирана пародонтална терапия 
(корективна фаза) по индикации и задължителната доживотна 
поддържаща терапия. Подготовката и компетенциите на 
лекарите по дентална медицина включва извършването на 
инициалната и поддържащата пародонтална терапия. 

Цел: Проучване върху обема на процедурите за диагноза 
и терапия на пародонталните заболявания, извършвани от 
българските лекари по дентална медицина.

Abstract № 17

 
Title:
CONTINUOUS EDUCATION

Authors:

Bonev B.*, D. Yovchev **, D. ziya ** 

*Department of Social dental health, Faculty of Dental medicine 
- Sofia 
**Department of Imaging and oral diagnostic, Faculty of Dental 
medicine - Sofia

Because of increasing social requirements for dental help, 
continuous education is very actual nowadays  

The aim of this study is to evaluate the continuous education 
performed by lectures (organized by Bulgarian dental association) in 
the country.

Results: The results have been calculated using the alternative 
analysis by Δ ± 0,0�%.

Conclusion: All topics were estimated positive and related with daily 
dental practice.

 
Key Words: 
Continuous education, dentistry, lectures.

Abstract № 18

 
Title:
PERIODONTAL THERAPY IN THE DAILY DENTAL PRACTICE OF THE 
BULGARIAN GENERAL DENTAL PRACTITIONERS (INqUIRY DATA)

Authors:

Popova Chr., V. Dosseva

Department of Periodontology, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University- Sofia

Periodontal diseases are widely spreaded. They are polymicrobial 
infections that may cause tooth loss and may affect systemic health 
of the individuals. Contemporary periodontal therapy is traditionally 
antimicrobial with mechanical and chemical means (conventional 
periodontal therapy), specialized periodontal therapy (corrective 
phase) according to the indications and obligatory long-lived 
maintenance therapy. The education and competences of the 
dentists includes accomplishing of the initial and maintenance 
periodontal therapy.

Aim: Receiving inquiry data of the amount of the diagnosis and 
therapy procedures of the periodontal diseases accomplished from 
the Bulgarian dentists.
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Материал и методи: В изследването участват 110 лекари по 
дентална медицина, �6 мъже и 7� жени, с трудов стаж от 1 до �7 
години. Анкетната карта включва 10 въпроса и е анонимна.

Резултати и обсъждане: Всички анкетирани лекуват пациенти 
с пародонтални заболявания. Въз основа на проведената 
анкета се установи, че клиницистите в общата си практика 
извършват следните процедури, свързани с конвенционалната 
пародонтална терапия: отстраняване на зъбна плака, 
отстраняване на супрагингивален зъбен камък и отстраняване 
на субгингивален зъбен камък (100%); извършват заглаждане на 
кореновите повърхности (75,5%), гингивален кюретаж (68,2%), 
пародонтален кюретаж (6�,5%), субгингивални иригации (��,6%),  
шиниране (6�,6%). Данните от анкетата показват, че част от 
денталните лекари извършват и специализирани процедури: 
гингивектомия (�6,�%), френулектомия (2�,5%), хирургични 
процедури с ламба за достъп (18,2%), костозаместителна 
терапия (15,5%). Резултатите показват широко прилагане на 
допълнителна химична инхибиция на зъбната плака (96,�%). 
Съвременна ултразвукова терапия клиницистите прилагат в 
инициалната фаза и в поддържащите визити.  Значителна част 
(59,1%) от терапевтите прилагат  по-ефективния подход на 
почистване на цяла уста в едно посещение.  

Заключение: Анкетното проучване показва, че значителен 
обем от клиничната работа на лекарите по дентална медицина 
са процедурите за лечение на пародонталните заболявания. 
Данните потвърждават използването на съвременни технически 
средства за третиране на гингивита и пародонтита. 

 
Ключови думи: 
Пародонтални заболявания, лечение на пародонталните 
заболявания, ултразвукови апарати.

Резюме № 19

 
Заглавие:
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ МАТРИЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ЗЪБИ ПРИ ГОЛЕМИ КОНСТРУКЦИИ

Автори:

Тодоров, Г.*, Р. Тодоров*, Т. Тодорова**

*Катедра по Протетична дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина , Медицински Университет - Пловдив
**Частна дентална практика, Асеновград

Комбинираните методи за изработване на временни зъби 
съчетават в себе си предимствата на директните и индиректните 
методи, но удължават лечението с едно клинично посещение.
Авторите прилагат комбиниран метод в основата на който е 
изработването на полипропиленова матрица чрез вакуумно 
оформяне по технологията на фирмата Dreve.
При този технологичен подход е възможно приложението на  
временни конструкции при значително по-големи дефекти. 
Предимство на методиката е предварителното лабораторно 
възстановяване на дефекти на зъбната редица.
Матричната форма подпомага и зъботехниците при 
конструиране на окончателните конструкции чрез 
възпроизвеждане на различни индивидуални особености.

 
Ключови думи: 
Временни коронки, матрична форма, вакуумна технология.

Material and methods: In this study 110 dentists are participated, 
�6 male and 7� female with 1 to �7 years length of service. Inquiry 
card was anonymous and included 10 questions.

Results: All questioned persons treat the patients with periodontal 
diseases. In this study we determinate that the clinicians in daily 
practice accomplish the following procedures in conjunction with 
conventional periodontal therapy: removal of the dental plaque 
(100%), supragingival calculus (100%) and subgingival calculus 
(100%); make root planning (75,5%), gingival curettage (68,2%), 
periodontal curettage (6�,5%), subgingival irrigations (��,6%), 
splinting (6�,6%). Inquiry data suggests that one part of the dentists 
make also specialized procedures: gingivectomy (�6,�%), frenectomy 
(2�,5%), access flaps surgical procedures (18,2%),  bone graft 
therapy (15,5%). Results  show a widely application of the adjunctive 
chemical inhibition of the dental plaque (96,�%). Clinicians applied 
the contemporary therapy with ultrasonic devices  in the initial 
phase and in the supporting visits. An important part of the 
therapists (59,1%)  applied full mouth debridement in one visit as a 
more effective approach in the periodontal treatment. 

Conclusion: Inquiry data show that a significant part of the clinical 
practice of the general dentists is the procedures for the treatment 
of the periodontal diseases. Data confirm application of the 
contemporary technical devices in the treatment of the gingivitis 
and periodontitis. 

 
Key Words: 
Periodontal diseases, periodontal therapy, ultrasonic devices.

Abstract № 19

 
Title:
POLYPROPYLENE MATRICES FOR PREPARING PROVISIONAL 
TEETH IN THE LARGE CONSTRUCTIONS

Authors:

Todorov, G.*, R. Todorov*, T. Todorova**

* Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental medicine, 
Medical University - Plovdiv
**General dental practice – Assenovgad

The compounded methods for preparing of provisional teeth 
combine the advantages of the direct and indirect methods but they 
prolong the treatment with one clinical visit.
The authors use compounded method, which includes making of  
polypropylene matrix by vacuum technology of the DREVE firm.
It is possible by this technological approach to apply temporary 
constructions in significant large defects. The advantage of the 
method is the preliminary laboratory reconstruction of the dental 
arch defects.
The matrix form helps aswell denturists at building the definitive 
constructions up.

 
Key Words: 
Polypropylene matrix, vacuum technology,  provisional teeth.
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Резюме № 20

 
Заглавие:
ПОДСИЛВАЩА ЯКА ПРИ МЕТАЛОКЕРАМИЧНИТЕ КОРОНКИ 
– НЕОБхОДИМОСТ И ТЕхНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Автори:

Тодоров, Г., Ст. христов, Р. Тодоров

Катедра по Протетична дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина , Медицински Университет - Пловдив

Подсилващата яка при металокерамичните коронки служи за 
оформяне на хоризонтално метално прагче, придава здравина 
на коронката и осигурява легло на керамичния слой.

Цел: Да се установи какъв профил яка правят зъботехниците, 
дали се спазват необходимите размери при восъчния моделаж, 
с какво се заменя яката и дали такива промени отговарят на 
технологичните и клинични изисквания.

Материал и методика: Проведено е изследване на готови 
конструкции, както и се проследяват определени лабораторни 
етапи от различни зъботехнически лаборатории.

Резултати и обсъждане: Авторите установяват, че в 80% от 
случаите зъботехниците не моделират подсилваща яка. За 
задържане на металния скелет в повечето случаи използват 
перпендикулярни щифтови удължения, които премахват в 
последния лабораторен етап.

 
Ключови думи: 
Восъчен моделаж, подсилваща яка.

Резюме № 21

Заглавие:
АТАЧМЪНТИ ЗА СУБТОТАЛНО ПРОТЕЗИРАНЕ ЧРЕЗ 
НАЗЪБНИ ПРОТЕЗИ. ВИДОВЕ, ПОКАЗАНИЯ, СРАВНИТЕЛНА 
хАРАКТЕРИСТИКА И ОКОМПЛЕКТОВКА, ДОСТЪПНА НА 
ПАЗАРА

Автори:

Влахов А., Г. Илиев

Катедра Протетична Дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина, Медицински Университет - София

Силно редуцирано съзъбие е състояние на частично 
обеззъбяване, при което останалите налични зъби наброяват 
от един до четири на отделна челюст. Една от използваните 
възможности  за лечение на такива клинични случаи се състои 
от комбинация от назъбна (субтотална) протеза и специфични 
приспособления, фиксирани към останалите налични зъби, 
които прикрепват протезата към протезното поле. Тези средства 
за лечение имат следните предимства пред всички останали 
методи и средства за лечение на силно редуцирано съзъбие: 
1. Дъвкателното налягане се предава по смесен- физиологичен 
и парафизиологичен път, т.е. запазен е пародонто-мускулния 

Abstract № 20

 
Title:
STRENGTHENED SHOULDER IN THE METAL CERAMIC CROWNS 
– NECESSITY AND THECHNOLOGICAL REALIzATION

Authors:

Todorov, G., St. Hristov, R. Todorov

Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental medicine, 
Medical University – Plovdiv

The strengthened shoulder in the metal ceramic crowns serves for 
forming horizontal metallic threshold, gives the crown solidity and 
ensures groove for the ceramic layer.

The aims of the study is to find out what profile type make the 
dental technicians if the necessary proportions in the wax moulding 
are kept. What kind of appliance replaces the shoulder and if thеsе 
changes respond to the technological and clinical requirements.
of this study were to evaluate dentists’ knowledge of the emergency 
treatment of  crown fractures to young permanent incisors, and to 
investigate their assessment to treatment.

Material and methods: A study of prepared constructions was 
made and definite labor stages of different dental labors were 
followed up.

Results and conclusion: The authors established that in 80% of the 
cases the dental technicians do not mould strengthened shoulder. In 
the most cases a perpendicular pins, which are removed in the last 
labor stage, are used.

 
Key Words: 
Wax moulding, strengthened shoulder.

Summary № 21

 
Title:
ATTACHMENTS FOR SUBTOTAL PROSTHETIC REHABILITATION 
BY MEANS OF OVERDENTURES. TYPES, INDICATIONS, COMPARA-
TIVE CHARACTERISTIC AND AVAILABLE EqUIPMENT

Authors:

Vlahov A., G. Iliev

Dept. Of Prosthetic Dental medicine, Faculty of Dental medicine, 
Medical University, Sofia

The severe reduction of the dentition is a condition of partial 
edentulism with 1 to � residual teeth per jaw. One of the treatment 
modalities used in such clinical cases represents a combination 
of an overdenture and specific attachments on the residual teeth 
retaining the denture to the prosthetic area. These appliances have 
the following advantages to all the other methods and means of 
rehabilitation of severely reduced dentition: 1. The masticatory 
pressure is being transmitted in a mixed, both physiologic and 
paraphysiologic way which means a preservation of periodonto-
muscular regulative reflectory mechanism; 2. The retention effect 
combines the features of the total dentures with those of the 
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регулиращ рефлекторен механизъм; 2.ефектът на задържане 
комбинира задържащия ефект на целите протези със този 
на атачмънтите (особено важно при долната протеза); 
�.специфичният тип на конструиране на атачмънтите, съобразен 
с резервните сили на пародонта на остатъчните зъби удължава 
максимално живота и функционалната годност на тези зъби.

Цел: Обосновка на предимствата на този вид лечение при 
случаи със силно редуцирано съзъбие и популяризирането му в 
стоматологичните практики в България.

Материали: Обзор на съществуващите на пазара атачмънти и 
оценка, базирана на научни сведения за приложимостта им.

Резултати и изводи: Ползването на всеки атачмънт по най-
правилния и успешен за пациента начин изисква познаване на 
индикациите за приложение, предимствата и недостатъците им, 
описани в настоящия постер.

 
Ключови думи: 
Субтотално протезиране, назъбни протези, атачмънти.

Резюме № 22

 
Заглавие:
ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ЧАСТИЧНО 
ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ И СИЛНО РЕДУЦИРАНО СЪЗЪБИЕ С 
ВЪНШНОКОРЕНОВИ СфЕРИЧНИ СТАВНИ АТАЧМЪНТИ. 
ПОКАЗАНИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ, КЛИНИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Автори:

Влахов А., Г. Илиев

Катедра Протетична Дентална медицина, факултет по 
Дентална медицина, Медицински Университет - София

Силно редуцирано съзъбие е състояние на частично 
обеззъбяване, при което останалите налични зъби наброяват 
от един до четири на отделна челюст. Една от използваните 
възможности  за лечение на такива клинични случаи се състои 
от комбинация от назъбна (субтотална) протеза и специфични 
приспособления, фиксирани към останалите налични зъби, 
които прикрепват протезата към протезното поле. Тези средства 
за лечение имат следните предимства пред всички останали 
методи и средства за лечение на силно редуцирано съзъбие: 
1. Дъвкателното налягане се предава по смесен- физиологичен 
и парафизиологичен път, т.е. запазен е пародонто-мускулния 
регулиращ рефлекторен механизъм; 2.ефектът на задържане 
комбинира задържащия ефект на целите протези със този 
на атачмънтите (особено важно при долната протеза); 
�.специфичният тип на конструиране на атачмънтите, съобразен 
с резервните сили на пародонта на остатъчните зъби удължава 
максимално живота и функционалната годност на тези зъби.

Цел: Обосновка на предимствата на този вид лечение при 
случаи със силно редуцирано съзъбие и популяризирането му в 
стоматологичните практики в България.

Материали: Сферични извънкоренови стави на фирма “Бредент”.

Резултати и изводи: Представяне на фотографии от етапите на 
лечение с тези стави и субтотални протези от клинични случаи с 
резултати от лечението.

attachments (especially important in the mandible); �. The specific 
design of the attachments, corresponding to the reserve forces of 
the periodontium of the residual teeth extends to a maximum the 
lifetime and the performance of these teeth.

Aim: To substantiate the advantages of this treatment modality in 
cases of severely reduced dentition, as well as to promote it in dental 
practice in Bulgaria.

Materials: Review of the available attachments on the market, and 
evaluation based on scientific evidence of their applicability.

Results and conclusions: The use of any attachment in the best 
way for the patient requires knowledge of their indications for use, 
benefits and shortcomings, described in this poster.
Ползването на всеки атачмънт по най-правилния и успешен 
за пациента начин изисква познаване на индикациите за 
приложение, предимствата и недостатъците им, описани в 
настоящия постер.

 
Key words: 
Subtotal prosthetic rehabilitation, overdentures, attachments.

Summary № 22

 
Title:
PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH PARTIAL 
EDENTULISM AND SEVERELY REDUCED DENTITION BY MEANS 
OF EXTRARADICULAR BALL ATTACHMENTS. INDICATIONS, 
POSSIBILITIES, CLINICAL PERFORMANCE

Authors:

Vlahov A., G. Iliev

Dept. Of Prosthetic Dental medicine, Faculty of Dental medicine, 
Medical University, Sofia

The severe reduction of the dentition is a condition of partial 
edentulism with 1 to � residual teeth per jaw. One of the treatment 
modalities used in such clinical cases represents a combination 
of an overdenture and specific attachments on the residual teeth 
retaining the denture to the prosthetic area. These appliances have 
the following advantages to all the other methods and means of 
rehabilitation of severely reduced dentition: 1. The masticatory 
pressure is being transmitted in a mixed, both physiologic and 
paraphysiologic way which means a preservation of periodonto-
muscular regulative reflectory mechanism; 2. The retention effect 
combines the features of the total dentures with those of the 
attachments (especially important in the mandible); �. The specific 
design of the attachments, corresponding to the reserve forces of 
the periodontium of the residual teeth extends to a maximum the 
lifetime and the performance of these teeth.

Aim: To substantiate the advantages of this treatment modality in 
cases of severely reduced dentition, as well as to promote it in dental 
practice in Bulgaria.

Materials: Extraradicular ball attachments of the company “Bredent”.

Results and conclusions: Presentation of photos of treatment 
stages with these attachments, and clinical cases with overdentures, 
showing the treatment outcomes.
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Ключови думи: 
Частично обеззъбяване, външнокоренови сферични ставни 
атачманти.

Keywords: 
Partial edentulism, extraradicular ball attachments.
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