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Зала на операта Зала на Кукления театър

Зала на операта Зала на Кукления театър

08.06.2018
петък

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

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

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

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

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

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

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

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

09.06.2018
събота

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

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

13.15 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

14.30 – 16.00 АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИТИНГ - ПАНЕЛ

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

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

13.00 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

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

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

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

БРОЙ 4   ГОДИНА XVI  АПРИЛ 2018 ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПОДХОД КЪМ 
ЛЕЧЕНИЕТО НА 
НЕКАРИОЗНИ 
ЦЕРВИКАЛНИ ЛЕЗИИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЗС – 2018

Управителният съвет на БЗС гласува датите за провеждане 
на XVIII Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас – 7, 8 и 9 юни 2018 г.

НРД-2018 Е ОБНАРОДВАН
В „Държавен вестник“, бр. 26/23.03.2018 г., е публикуван 

Националният рамков договор за дентални дейности между 
НЗОК и БЗС за 2018 г.

ПРИЕТА И ОБНАРОДВАНА 
Е НАРЕДБА №2

Министерският съвет прие Постановление № 20 от 14 фев-
руари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита. 
Наредба № 2 е за условията и реда за осигуряване защита на 
лицата при медицинско облъчване.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

ВЕЛИНГРАД
От 11 до 13 май 2018 г. във Велинград ще се проведе утвър-

дилия се през годините форум по дентална медицина, органи-
зиран от РК на БЗС-Пазарджик. Той ще бъде съпроводен и от 
богата социална програма.

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

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

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

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

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕРЕЯ ДЕНТ

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

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

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

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

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА 

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

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

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ 

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

12 май. Запазете си датата.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

СЛИВЕН - 2020
Националният форум по дентална медицина, организиран 

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

СТР. 2 СТР. 7

РЕГИОНАЛЕН 
ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА

ВЕРЕЯ ДЕНТ – 2018

СТР. 10

Денят е 20-и март, часът е 10 сутринта, а мястото е 
фонтана пред сградата на Община Пловдив. Започва 
един обикновен и същевременно твърде необикновен 

нов ден - със сняг, студ, дъжд, слънце....и накрая синьо, ама 
много синьо небе - и то е като по поръчка, защото днес е 
Световният ден на оралното здраве.

По инициатива на председателя на УС при РК на БЗС – 
Пловдив, д-р Трифон Антонов и активното участие на орга-

низаторите: д-р Радостина Щерева и д-р Пламен Дойков, Ра-
йонна колегия на Български зъболекарски съюз гр. Пловдив 
организира мероприятие с цел ознаменуване на събитието. 
Безспорно помощта на Община Пловдив беше безценна и 
навременна, с предоставянето на едно от най-атрактивните 
местоположения за провеждането му. Специално за случая 
бяха изработени банер и рекламни флаери, както и плакати 
с цел популяризиране на събитието.                         На стр. 3

РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

КАТО АКТИВНА ЧАСТ 
ОТ СВЕТОВНОТО 

ДЕНТАЛНО СЕМЕЙСТВО

ПЛОВДИВ И ДЕНЯ 
НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Д-р Трифон Антонов, д-р Р. Щерева и 
д-р Пламен Дойков, Районна колегия на 
Български зъболекарски съюз гр. Пловдив, 
заедно с децата по време на празника

Традиционно РК на БЗС-Хаско-
во организира дентален празник 
във връзка с честването на Све-
товния ден на оралното здраве. 
Представители на УС на РК на 
БЗС в града, водени от д-р Екате-
рина Атанасова, председател на 
УС, дадоха на учениците полез-
на информация как да подържат 
оралната си хигиена и раздадоха 
подаръчни комплекти с всич-
ко необходимо за нея от фирми 
партньори на БЗС.

Студенти от 14 група, 5 курс от Факултета по дентал-
на медицина на МУ-София, проведоха мотивационна 
демонстрация за правилна орална хигиена по случай 
Световния ден на оралното здраве в училището за глухо-
неми деца в столицата. Задачата им не бе лека, но те се 
справиха достойно.
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XVIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме лекторите на Научния 

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

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-ИЯ 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС –  
07-09 ЮНИ 2018 Г., ГР. БУРГАС

18-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 07–
09 юни 2018 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска 
изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната ден-
тална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени 
лектори от България и чужбина.  За пореден път ще има и секция Орални презентации 
и секция Постери.

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

Срок за регистрация за участие в 18-ия Научен конгрес на БЗС - до 31-ви май 2018 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала 

коктейл на 07.06.2018 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за 
галавечеря.

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

не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки - 

22.05.2018 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в 

поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят пои-

менни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУ-
ВЕРТИ НА МЯСТО!

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

Стефанос Куртис (dds, dr. odont) Доцент към катедра по Протетична Дентална Меди-
цина, Атински Университет

Хараламбос (Бабис) 
Струмбос, зъботехник

ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И 
МАТЕРИАЛИ ПРИ ИМПЛАНТАТНО 

ПРОТЕЗИРАНЕ

Резюме: Снемането на отпечатъци от протезното поле е ру-
тинна манипулация. Въпреки това отпечатъците остават ва-
жна фаза при изработване на протезни конструкции върху 

имплантати. Познаването на свойствата на съвременните отпе-
чатъчни материали и техники е от изключителна важност за от-
ливане на адекватен работен гипсов модел и изработването  на 
успешни възстановявания върху имплантати. 

Целта на тази лекция е да наблегне върху свойствата на отпеча-
тъчните материали и тяхното приложение. Изборът на оптимална 
отпечатъчна техника и нужните за нея материали са представени 
с клинични случаи и са описани стъпка по стъпка. Поставя се уда-
рение върху трудностите в отпечатъчната техника при протезира-
не върху имплантати, как да ги разпознаем и избегнем. Жан-Луис Джовано-

ли ДДМ, Мед.
26 Авенщ Клебер, 
F.75116 Париж
Email: 
giokleber@aol.com

Д-р Набих Надер
получава 
образованието 
си по дентална 
медицина в Ли-
ван. Специали-
зирал е орална 
хирургия, 
пародонтология 
и протетика в 
Париж. Автор 
и съавтор в 
няколко между-
народни издания 
и международен 
лектор.

Проф. Роналд Юнес

ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА 

ПЕРИИМПЛАНТИТИ

МЕНИДЖМЪНТ НА МЕКИТЕ  
ТЪКАНИ ОКОЛО ЕСТЕСТВЕНИ 

ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ

Би ли могъл да бъде запазен имплантат, включен в оклузи-
ята, който показва признаци на периимплантит е важно 
клинично решение, което изисква комплексен подход към 

клиничната ситуация, биологичният профил на пациента и пред-
ставените рискови фактори за развитие на инфекция. Повечето 
клинични протоколи за лечение на периимплантатни инфекции 
са базирани на стандартния подход при третиране на пародон-
тални заболявания - главната цел е овладяването на инфекцията. 
Това може да включва корекция на протетичните конструкции с 
цел по-добро почистване, както и процедури по професионално 
отстраняване на натрупалите се по имплантатната повърхност 
плаков биофилм и твърди отлагания. В някои напреднали случаи 
се налага хирургичен достъп за оптимално почистване на натруп-
ванията. По време на тази хирургична интервенция може да се 
проведе и процедура по костна аугментация, за да се коригира 
получили се в следствие на възпалението костни дефекти. Към 
настоящия момент има много малко научни разработки върху ле-
чението на периимплантатните заболявания, поради което пове-
чето резултати при третирането им се базират на клиничен опит. 
Въпреки това тези състояния са обект на активни научни изслед-
вания в момента и непрекъснато се получават нови данни , които 
се очаква да послужат за основа на нови, по-подробни клинични 
протоколи.

Аудиторията ще бъде запозната с извършването на предопе-
ративни техники за запазване на ръба: punch техника, тех-
ника за съединителна тъкан; Управление на меките тъкани 

около импланта по време на неговото поставяне- идеален дизайн 
на ламбото, roll техники, ламба с въртящо краче, запазване на па-
пилата и аугментационна техника и др.; Късен графт на меката 
тъкан около импланта за лечение на усложнения с естетиката му 
(разкриване на метал), мукозити и периимплантити; Коронарно 
напреднала техника за ламбо срещу тунелна техника.

ПЪРВИ СТЪПКИ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА - 
КАК ДА ЗАПОЧНЕМ? 

Уъркшоп прояви: д-р Надер и проф. Юнес

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

Ще научите: Как да мотивираме пациента за имплантологич-
но лечение; Съвременни методи за диагностика и планиране на 
имплантологичния протокол; Показания и противопоказания за 
имплантиране; Как да позиционираме имплантите отпротетич-
на и хирургична гледна точка;  Как да постигнем прогнозируем 
стабилен естетически резултат; Как да предотвратим усложнения 
при лечение с импланти; Какви стъпки да предприемем за пови-
шаване на квалификацията си в денталната имплантология. 

Практическа работа върху модели: Позициониране на имплан-
та; Методи за диагностика; Имплантологичен протокол; Поставя-
не на 4 импланта с протокол за мека и твърда кост.

Жан-Луис Джованоли ДДМ, Мед: Факултет по Дентална медицина – Университета в 
Париж VI (Франция)
Специализация по Пародонтология – Университета във Вашингтон (САЩ); Магис-
тър по обучение – Университета във Флорида (САЩ)
Асистент – Университета във Флорида (САЩ); Лектор – Университета в Париж VII; 
Предходен президент на Френското Пародонтологично Общество; Предходен прези-
дент на  Европейската Пародонтологична Федерация. 
Частна практика, специализирана в областта на Пародонтологията и Денталната 
Имплантология 
Научен директор Quintessence International

Д-р Стефанос Куртис: Завършва дентална медицина във Факултета по Дентална Меди-
цина към Атинския Университет през 1986. Продължава следдипломното си обучение в 
областта на протетичната дентална медицина в Университета в Тюбинген-Германия. За-
щитава докторска степен в Атина през 1992. Преподава в Атинския университет повече 
от 15 години и днес е доцент към катедрата по Протетична Дентална Медицина. 
Провел е няколко проучвания в областта на имплантологията и отпечатъчните мате-
риали. Лектор е на международни форуми и е бил клиничен демонстратор на няколко 
компании, произвеждащи дентални имплантати.  
Той е автор/съавтор на редица публикации в международни журнали, рецензент на науч-
ни издания, участва в написването на учебник по имплантология на английски и гръцки 
език. 
Упражнява професията си както в университета в Атина, така и в частната си практика.

ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ - УЪРКШОП ПРОЯВА
Стефанос Куртис (dds, dr. odont) Доцент към катедра по Протетична Дентална Медици-
на, Атински Университет и Хараламбос Стромбос, зъботехник.

Завършва компютърно програмиране в частно учебно за-
ведение в Атина през 1988. Присъствал е на обучителен семи-
нар в Бърлингтън, САЩ за изцяло керамични конструкции 
в Ceramco Inc in all ceramics и за свързващи конструкции в 
J.M. NEY Co в Кънектикът през 1990. Завършва зъботехника 
в частен университет в Атина през 1992. Сертификат за прак-
тикуващ зъботехник, придобито на курса  Имплантатни сис-
теми и 3D навигационни системи за имплантиране  (SCHUTZ 
DENTAL GROUP) в Берлин, м.май 2011.

Преминал специално обучение в  Zhermack в Италия през 
май и ноември 2016. Преминал специализирано обучение за 
протетичните продукти на Dentsply Sirona по време на профе-
сионален семинар “Celtra прес система”. Участник в Celtra 
Press среща в Хану, Германия, през декември 2016 и 2ри етап 
в Гърция. 

Проф. Роналд Юнес е преподавател в Катедрата по Орална 
Хирургия в Стоматологичния факултет на Университета Св. 
Жозеф, Бейрут (USJ). Преминал е следдипломно обучение по 
Пародонтология и Орална Хирургия в Париж. Той е от ос-
нователите и главен секретар на Ливанското Дружество по 
Орална Хирургия. Бивш научен председател на Ливанска-
та Дентална Асоциация. От януари 2014 г. до днес е активен 
член на Преподавателския Комитет на Университета Св. 
Жозеф, Бейрут. Oт януари 2013 г. до днес е активен член на 
Комитета за Следдипломно Обучение на Университета Св. 
Жозеф, Бейрут. 
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От стр.1
Специализирани фирми също 

съдействаха с предоставянето на 
мострени комплекти. 

Ние сме внушителна група, но-
сим си шатра, синьо-бели балони, 
много подаръци за малки, големи 
и пораснали деца и, разбира се, 
луд ентусиазъм. На където и да се 
обърнем, виждаме сияещи малки 
личица, които ни гледат учудено, 
усмихнато и по детски искрено и 
добродушно. С охота ни показват 
кога и как си мият зъбите, а ние в 
замяна им даваме грамоти, четки и 

пасти, малки подаръчета и много 
прегръдки. 

Вглеждаме се и в лицата на на-
шите бъдещи колеги и най-големи 
помощници днес - студентите от 
Факултета по дентална медицина 
в гр. Пловдив, вдъхновени млади 
хора, които предоставиха своите 
знания и умения за информиране 
на широката общественост за на-
чините и средства за добра орална 
хигиена. Това ни кара да се горде-
ем с тях и да вярваме, че бъдещето 
на БЗС ще бъде в сигурни ръце.

Събитието е отразено във в-к 

„Марица” със снимки и интервю 
на д-р Трифон Антонов, председа-
тел на УС при РК на БЗС – Плов-
див. 

Всички, които положихме уси-
лия това събитие да се превърне в 
малък празник, за нас и за нашите 
пациенти, си тръгваме удовлетво-
рени с усещането, че днес станах-
ме част от световното дентално 
семейство. 

Не казваме сбогом, а довиждане. 
До догодина!

Д-р Р. Щерева
Д-р Пл. Дойков

РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ И ДЕНЯ 
НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Демонстрация за правилна орална хигиена

С Ъ С Л О В Н И

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА 
РК НА БЗС-ГР. БУРГАС

Съгласно чл.9 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение 
на УС на РК на БЗС се свиква извънредно делегатско събрание 
на 30.05.2018 год. /Сряда/ от 18.00 часа в зала „Компас” на хотел 
„България” при следния дневен ред:

1. Промяна на Устава на РК на БЗС гр.Бургас
2. Разни

След приключване на събранието има организиран коктейл в 
ресторанта на хотел „България”!

Председател на УС на РК Бургас
Д-р С. Буджева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на: 

д-р Вася Кашукеева, д-р Анелия Сагрева, д-р Фатме Бошнакова и 
д-р Марин Ушатов, като им пожелава здраве, много късмет, лич-
но щастие, истински хора до тях, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ОН-ЛАЙН 
СПИСАНИЕТО НА БЗС

В излезлия в края на годината брой 2/2017 на он-лайн списание-
то на БЗС (http://journal.bzs.bg) може да прочетете клинични про-
токоли за лечението на невитални зъби с незавършено кореново 
развитие както и за резултата от проследяването на това лечение. 
Предложени са методи за определяне ширината на клапанната 
зона при изцяло обеззъбена горна челюст. Публикувани са предиз-
викалите силен интерес лекции на Научния Конгрес в Бургас 2017 
за контрол и превенция на инфекциите свързани с медицинското 
обслужване в денталната практика
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Факт лист: На Лазаровден, 
ден, бележещ началото на 
пролетта, в хотел „Нацио-

нал Палас“, гр. Сливен, се прове-
де Вторият национален форум по 
дентална медицина. Организатор 
бе Районната колегия на Българ-
ския зъболекарския съюз – Сли-
вен. Във форума взеха участие над 
190 лекари по дентална медицина 
от цялата страна. За първи път в 
него има международно участие, 
така че ако върнем броенето още 
по-назад, това реално е първият 
международен форум. Като дента-
лен форум събитието се провежда 
за поредна година.

Официални гости на открива-
нето бяха кметът на гр. Сливен, 
Стефан Радев, председателят на 
Общинския съвет Димитър Митев, 
д-р Николай Шарков – председа-
тел на Управителния съвет на БЗС, 
доц. Тодор Узунов, зам.-председа-
тел на БЗС и председател на Коми-
сията по комуникация, д-р Силвия 
Димитрова, зам.-председател на 
БЗС и председател на Комисията 
по квалификация и акредитация, 

д-р Боряна Нецова, зам.-предсе-
дател на БЗС и председател на 
Комисията по професионална ети-
ка, проф. Георги Тодоров и проф. 
Цветан Тончев – декани на факул-
тетите по дентална медицина в 
Пловдив и Варна, д-р Петя Балу-
лова – директор на РЗИ – Сливен, 
представители на академичните 
среди от София, Пловдив, Варна, 
както и лекари по дентална меди-
цина и студенти от Пловдив, Ям-
бол, Стара Загора, Шумен, Русе и 
др. градове.

Кметът Стефан Радев поздрави 
гостите и участниците в събити-
ето, като подчерта значението на 
форума за града и това, че наме-
рението за развитие на форума е 
изпълнено. Поздравления отпра-
виха деканите на факултетите по 
дентална медицина, д-р и д-р Иван 

Данчев, председател на Районната 
колегия на Българския зъболекар-
ския съюз-Сливен. 

Д-р Николай Шарков подчерта 
в приветствените си думи, че про-
дължаващото обучение е сред ос-
новните цели на БЗС, защото то е в 
основата на всяка добре изградена 
практика по дентална медицина.

Форумът е акредитиран по про-
грамата за продължаващо меди-
цинско обучение на лекарите по 
дентална медицина. Всички учас-
тници в него получиха сертификат 
със съответен кредит от задължи-
телните часове за обучение на ден-
талните медици.

За първи път имаше и гост лек-
тор от Македония – проф. Анна 
Миновска, заместник председател 
на БАСС и една от водещите спе-
циалисти в областта на лечението 
с лазери и собственик на частна 
дентална клиника в Скопие.

Съпътстваща програма бе изло-
жението с участието на 13 фирми 
за медицинска апаратура, медика-
менти, както и продукти, необхо-
дими за професионалната орална 

грижа и профилактика. Тази го-
дина организаторите бяха извели 
денталното изложение в отделна 
зала, което даде възможност за по-
доброто му разположение и разви-
тие.

Радостен факт е, че организато-
рите от РК на БЗС – Сливен бяха 
подкрепени от много свои млади 
колеги, някои от които още на сту-
дентската скамейка, но с корени в 
Сливен. Сред тях бе и Станислав 
Манов, студент шести курс във 
ФДМ – Пловдив. Той вече е напра-
вил своя професионален избор и 
ще остане да работи в Пловдив.

За перфектната регистрация от 
РК на БЗС – Сливен се погрижиха: 

д-р Г. Граменова, д-р Ц. Димова, 
д-р Г. Тимов и д-р Д. Джеферов 
под супервайзорството на д-р Иван 
Данчев и д-р Пепа Манова. Регис-
трацията бе извършена с членски 
карти, което много ускори процеса.

За технологичното обезпечаване 
на лекторите изключително допри-
несе д-р Георги Тимов, за когото 
нямаше неразрешими компютърни 
и мултимедийни проблеми.

По време на форума се прове-
де и важна работна среща със за-
местник-председателите на БЗС, 
на която бяха разгледани важни за 
бъдещето на съсловието теми и бе 
направен анализ и зададени важни 
стратегически репери.

Свои работни заседания прове-
доха и Комисията по квалифика-
ция и акредитация и Комисията по 
комуникация и Комисията по про-
фесионална етика на БЗС.

ЛЕКЦИОННАТА 
ЧАСТ

Модератори на лекционния ден 
бяха двама млади представители 
на РК на БЗС – Сливен, д-р Илиана 
Режева и д-р Стоян Бочков.

Първият лектор бе проф. Анна 
Минковска, Македония, която из-
несе лекцията си за лазерите в 
денталната практика на английски 
език. 

Доц. Веселина Кондева, ФДМ – 
Пловдив говори за заболяванията 
на лигавицата на устната кухина, 
които наистина са бич за съвреми-
ето и по данни на СЗО над 90% от 
населението е засегнато от тях.

Следобедната сесия продължи с 
панела на София дентал мийтинг. 

Доц. Димитър Филчев, доц. Тодор 
Узунов и д-р Антон Тумбалов по-
казаха случаи от своята клинична 
практика за фиксирането с цели 
протези в съвременната дентална 
практика с използването на персо-
нализацията на дизайна на усмив-
ката и CAD/CAM технологиите. Те 
поканиха колегите си за участие в 
11-ото издание на СДМ, което ще 
се проведе от 27 до 30 септември 
в София.

Заключителната лекция с демон-
страция под микроскоп бе на д-р 
Силвия Димитрова, доц. Илияна 
Стоева и д-р Богомил Андонов от 
ФДМ – Пловдив, лектори, познати 
от минали издания на форума. Бяха 
демонстрирани комплицирани ен-
додонтски случаи и медицинският 
подход при тяхното разрешаване. 
Бяха показани различни случаи 
със сложна анатомия на каналите, 
като специално бе обърнато внима-
ние на въпроса винаги и на всяка 
цена ли би трябвало да бъде изва-
ден фрактуриран инструмент.

Гостоприемните домакини бяха 
приготвили истински празник по 
време на гала вечерята с изпълне-
ние на атрактивен струнен квартет 
и дегустация на местно вино, про-
изведено по най-съвременни стан-
дарти. 

Празник имаха и три колежки 
от районната колегия: д-р К. Стоя-
нова, д-р Таня Илиева и д-р Дияна 
Илиева-Стоянова. 

Усещането за съпричастност 
към съсловния живот бе пълно. 
Следващото издание на форума в 
Сливeн ще бъде през 2020 година. 

ДМ

Втори национален форум по дентална медицина в Сливен

УСЕЩАНЕ ЗА СЪСЛОВНОСТ

Управителният съвет на РК на БЗС – Сливен и д-р Н. Шарков

Официалните гости, уважили форума

Председателят на УС на РК на 
БЗС – Сливен, д-р И. Данчев

Модераторите на форума

Момент от регистрацията
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„ВАРНА ДЕНТ“ – 2018

ИНТЕРВЮ

ЖИВАТА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ЛЕКАРИТЕ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Е ОТ ОПРЕДЕЛЯЩА 

ВАЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИЯТА
„Златни пясъци“ на гра-

ницата с пролетта. Морето е 
призрачно в рехавата сутреш-
на мъгла, а по обед отблясъ-
ците на слънцето върху мор-
ската повърхност привличат 
погледа с мечта за лято.

Оживление в този пейзаж 
внася единствено проведе-
ният на 16 март Пети реги-
онален форум „Варна дент“ 
– 2018, проведен в предлага-
щия отлични условия хотел 
„Интернационал“. Домакин 
на събитието е РК на БЗ – Ва-
рна, а лектори са преподава-
тели от Факултета по дентал-
на медицина на Медицински 
университет –Варна.

Форумът бе фокусирал 
всички компоненти на съби-
тие от подобен ранг. Офици-
ално откриване, миниден-
тално изложение, което в 
действителност не бе малко 
като брой участващи фирми 
изложители, богата лекцион-
на програма и шеметен купон 
с подходяща за аудиторията 
фолклорна анимация в края 
на дългия ден.

Домакините от УС на РК 
на БЗС – Варна, водени от не-
уморния си председател, д-р 
Нева Читалова и нейния екип 
от съмишленици, наистина 
са положили усилия, труд и 
желание за съсловна работа 

в провеждането на форума, 
още повече, че той бе в наве-
черието на Световния ден на 
оралното здраве – 20 март.

Да уважат форума бяха 
дошли зам.-кметът по здра-
веопазване на Варна, Коста 

Базитов, деканите на факул-
тетите по дентална медицина 
в Пловдив и Варна, председа-
телят и главният секретар на 
БЗС, д-р Николай Шарков и 
д-р Борислав Миланов, зам.-
председателят на БЗС, д-р 

Тодор Кукуванов, председа-
тели на РК на БЗС от Шумен, 
Хасково и Плевен. Регистра-
цията на 280 участници бе с 
членски карти на БЗС, което 
много улесни процеса. До-
макините бяха подготвили и 
анкета за желанието на ко-
легията за начина, мястото 
и темите за провеждане на 
бъдещите форуми по дентал-
на медицина на РК на БЗС – 
Варна.

Има една известна мисъл, 
не може да не сте я срещали. 
Решението на всички про-
блеми е солената вода: пот, 
сълзи или море, на Исак Ди-
несен. Това е псевдоним на 
известната датска писателка 
и изключително красива жена 
Карен Бликсен (17.04.1885 
– 7.09.1962). Голяма част от 
живота й преминава в Кения, 
в плантация за кафе близо до 
Найроби.

Истината е, че по време на 
форума на брега на морето 
бяха поднесени възможности 
за решаване на много пробле-
ми от всекидневната дентал-

на практика. Като се започне 
от брилянтно поднесената и 
онагледена лекция на проф. 
М. Абаджиев за имплантно-
протетичното лечение на ця-
лостно то обеззъбяване на до-
лна челюст. Премине се през 
темата за темпо-мандибулар-
ните нарушения с лектор д-р 
Деница Гроздева и актуална-
та тема за 3D-принтиращите 
технологии, които намират 
приложение в денталната ме-
дицина. Лекционната част на 
„Варна дент“ завърши с лек-
цията по мекотъканна пред-
протетична хирургия на д-р 
Елица Джонгова.

Без да се плъзгаме по плос-
костта на цитатите, не може 
да не споменем мисълта на 
един отдаден на науката и 
морето човек, Жак Кусто, 
на когото дължим много по 
отношение на съвременна-
та концепция за опазване на 
околната среда: „След като 
веднъж ви омагьоса, морето 
ви държи в плен на чара си 
цял живот“.

ДМ

Бихте ли се представили накратко.

Завърших Факултета по дентална 
медицина в гр. София през 2003 г. и ведна-
га след това започнах професионална кари-
ера, основавайки частна практика в родния 
ми град – Варна. Още от студент интересите 
ми са насочени основно към ендодонтията, 
но както е известно, натовареният график е 
в конфликт с академичното развитие. Заради 
това дълго време отлагах истинска специали-
зация. В момента съм на финала на мастър 
програма по ендодонтия към Кралския ко-
леж в Лондон. Макар познанията ми в тази 
насока да нараснаха значително, осъзнавам 
колко много не зная, а интерсът ми не стихва. 

С хобитата съм доста по-непостоянен, като 
в последните години играя тенис на корт. 

Как се практикува зъболечение в град с 
факултет по дентална медицина? Има ли 
насищане с лекари по дентална медици-
на?

Като на всяко друго място. Но, така или 
иначе, темата за броя на амбулаториите и зъ-
болекарите, както и цените на услугите като 
че ли доста се коментира между колегите. Не 
мисля, че може, а и не би трябвало да бъдат 
обект на регулации. В допълнение, работа 
има за всички, стига да има желание. Преди 
време имах практика на село и сега осъзна-
вам, че опитът и спомените от това време са 
безценни. Професионалният път и утвър-
ждаването в професията е индивидуален 
процес, който всеки от нас върви с различна 
скорост и посока. Новозавършилите колеги 
влизат в професията с много енергия, която 
трябва да управляват правилно, за да пости-
гат целите си. 

Отговаряйки на втория Ви въпрос, считам, 
че пазарът най-точно отсява работещите мо-
дели.

Какво още може да направи съсловната 
организация за своите редовни членове?

На първо място – да ги обедини. Не е тай-
на, че цари разделение на лагери. Единият 

лагер бих нарекъл „Академика“, привърже-
ниците на който считат, че имайки научни 
титли, им се полага и да ръководят колеги-
ята. Вторият е на т.нар. „Клинични лидери“, 
които имат успешни практики и са можещи и 
уважавани. Третият лагер е „Не ми пука“ и за 
тях няма значение какво се случва, освен ако 
няма предложение  за вдигане на членския 
внос. Всъщност „лагери“ подсказва някаква 
организация, а такава няма. То е по-скоро на-
строение, което се промъква в недомлъвките 
и не води до радост от съсловна принадлеж-
ност.

На второ място мисля, че е хубаво БЗС да 
се опита да се договори с НЗОК за още една 
дейност – този път профилактична. Известно 
е, че заболяванията на пародонта са основна 
причина за загубата на зъби. Едно клинично 
почистване веднъж годишно, поето частич-
но или изцяло от НЗОК, би подобрило зна-
чително денталното здраве на пациентите в 
дългосрочен план. Все пак БЗС е организа-
ция на зъболекари, която се грижи и за инте-
реса на пациентите.

Залата с участниците и официалните гости на „Варна дент-2018“

Председателят на РК на БЗС – Варна, д-р Нева Читалова

ЗНАЕЩИЯТ И 
МОЖЕЩИЯТ ЗЪБОЛЕКАР 
Е ПОЛЕЗЕН ЗА СЕБЕ СИ И 

НА ОБЩЕСТВОТО

Организирането на „Варна дент“ – 2018 ми отне много време, много енергия. 
Тези усилия са в името на общопрактикуващите колеги.

Форумът е най-лесният начин за придобиване на знания и умения, които 
веднага да се въведат в практиките. Науката и практиката в последно време тол-
кова бързо се развиват, че ние зъболекарите трябва ежедневно да тичаме.

Мероприятие от такъв ранг е един вид догонване. Знаещият и можещият зъболе-
кар е полезен за себе си и на обществото.

Усъвършенстването на квалификацията го доближава до онзи образ, който об-
ществото все повече да уважава, а междуколегиалните отношения да стават все 
по-изчистени. 

Заемането ми на поста председател на РК на БЗС – Варна допълни личната ми 
философия. Лесно се работи с хора, които те харесват, разбират и подкрепят. 

Най-важното е да можеш да работиш с хора, които не те харесват и не те разби-
рат.

Председателят на УС на РК на БЗС-Варна, д-р Нева Читалова с участници и гости на 
форума

ПАЗАРЪТ ОТСЯВА 
РАБОТЕЩИТЕ 

МОДЕЛИ

Д-р Борислав Цаневски
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Два празника в един 
ден. Това ще се 
превърне в запазен 

патент на РК на БЗС – 
Стара Загора с решението 
на Управителния съвет 
да бъде честван денят на 
Свети Антипа епископ 
Пергамски, покровител на 
православните лекари по 
дентална медицина, и съ-
щевременно да има сесия 
от продължаващото обуче-
ние на лекарите по дентал-
на медицина.

На 11-и април, в средата 
на седмицата, залата на хо-
тел „Верея“ бе изненадващо 
пълна с членове на Район-
ната колегия на БЗС в Стара 
Загора.

Водосветът за деня на 
Свети Антипа бе съкровен 
момент за присъстващите. 
Запалените свещи в залата, 
смирението и силата на мо-
литвата са силен елемент 
на медитация и единение, 
независимо дали сме силно 
вярващи, или не. Позитив-
ната атмосфера в залата бе 
осезаема. 

Негово Високо Преподо-
бие отец Богослов, Прото-
сингел на Старозагорската 
епархия и още двама отци 
четоха откъси от Евангели-
ето на Свети Йоан и водеха 
водосвета с прекрасните си 

гласове, което се превърна 
в истинска наслада за слуха 
и душата. Духовната атмос-
фера в залата, малко след 
Възкресние Христово беше 
преживяване, за което ще си 
спомняме дълго. 

За успешното протичане 

на деня допринесе и подбра-
ната лекционна програма. 
Д-р Ленко Ленков, предсе-
дател на УС на РК на БЗС 
– Стара Загора, чиято е и 
идеята за този ден, прочете 
приветствие от д-р Николай 
Шарков, председател на УС 
на БЗС, към форума. 

Лекционната част про-
дължи с лекцията на проф. 
Нешка Манчорова за съвре-

менните средства за херме-
тизация на корено-канал-
ната система. Лекторът е 
професор по „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“, 
ФДМ – Пловдив, ръководи-
тел на виртуален дентален 
симулационен център, зам.-

председател на Общото съ-
брание на ФДМ – Пловдив. 

Проф. Манчорова говори 
за биокерамиката в ендо-
донтията. През последните 
години на пазара навлезе 
нова генерация материали, 
като МТА, биодентин и би-
окерамичните сийлъри, кои-
то предлагат възможност за 
по-ефективно, биологично 
ориентирано и с подобрена 

прогноза лечение.
Тя разгледа биоактивно-

то действие на калциевия 
хидроксид, доскоро смя-
тан за „златен стандарт“ в 
биологичното лечение. Бе 
обърнато внимание на лип-
сата на пълна херметизация 

на временните обтурации и 
опасността да има просмук-
ване. Специално внимание 
бе отделено на показанията 
и техниките за работа с би-
окерамики.

Бъдещето на биологично-
то лечение ще бъде пулпната 
регенерация чрез стволови 
клетки от пулпен произход. 
Поради големия интерес 
проф. Манчорова публику-
ва лекцията си в интернет, 
заедно с всички слайдове и 
онагледяване. Тя отговори 
на многобройните въпроси 
на колегите си.

Доц. Георги Томов от 
ФДМ – Пловдив също бе 
сред очакваните лектори в 
Стара Загора. Той е редовен 
доцент и ръководител на 
секция „Орална патология“ 
към Факултета по дентална 
медицина в Пловдив. През 
последните години затвърди 
интересите си към археоло-
гията, като завърши магис-
тратура по специалността 
и е единственият лекар по 
дентална медицина в Бъл-
гария, магистър по археоло-
гия. 

Темата на неговата лек-
ция бе за комбинираните 
заболявания на ендодонта и 
пародонта. Доц. Томов по-
каза интересни случаи от 
скорошна археологическа 
находка в двора на МУ – 
Пловдив, която показва, че 
ендо-парадонталните лезии 
не са от вчера.

На 29 март т.г., точно ко-

гато в Аудиторния комплекс 
на Медицински универси-
тет – Пловдив се откриват 
традиционните „Дни на ме-
дицинската наука“ и „Наука 
и младост 2018“, в двора 
на университета зад Ректо-
рата до детска клиника при 
ремонтно-монтажни рабо-
ти работниците се натъкват 
на археологическа находка. 
Сред първите експерти, до-
шли на обекта, е и доц. д-р 

Георги Томов. Откритото 
в двора на МУ – Пловдив 
представлява изцяло запа-
зена еднокамерна гробница, 
иззидана от тухли и хоросан. 
Покрита е с гранитен блок и 
е непокътната, което е мно-
го голяма рядкост. Вероятно 
става дума за фамилна гроб-
ница от 2.–3. век. В нея са 
погребани мъж, жена и дете. 
Доц. Томов показа рентге-
нова снимка, на която личи, 
че при жената има изразена 
лезия на първи молар, която 
е довела до резорбция и тази 
патология е древна, колкото 
света.

Няма консенсус по въпро-
са как парадонталните забо-
лявания влияят върху пулпа-
та. Някои автори смятат, че 
парадонталните заболява-
ния водят до дегенерация и 
некроза. 

По епидемиологични дан-
ни инфекциите в ендодонта 
и пародонталните заболява-
ния са етиологичната при-
чина в 50% от случаите на 
загуба на зъба. Всеки лекар 
по дентална медицина се 
среща многократно с лезии 
от ендодонтски и пародон-
тален характер, както и с та-
кива със смесена етиология 
и клинична изява. Тесните 
дълбоки джобове са белег 

на апикално-коронарни ле-
зии, особено при невитален 
зъб. При комбинираните 
лезии се провежда първо 
ендодонтско лечение. Тази 
последователност дава дос-
татъчно време за първично 
заздравяване на тъканите и 
по-добра преценка на па-
родонталния статус. Обик-
новено настъпва първично 
тъканно възстановяване и е 
възможна по-добра оценка 

на пародонталния статус.
Доц. Томов обърна внима-

ние на факта, че синдромът 
на спукания зъб не се раз-
познава винаги. 

Той препоръча да не се 
използва грубо кюретата 
на Грейс, защото може да 
се премахнат цели зони от 
кореновия дентин. Друга 
опасност е при студената 
латерална кондензация да се 
фрактурира коренът.

Втора лекция бе естестве-
но продължение и надграж-
дане на лекцията на проф. 
Манчорова, което говори за 
добър избор на темите.

Регионалният форум Ве-
рея дент през 2018 г. ще 
има две сесии, пролетна и 
есенна. Следващата дата е 6 
октомври 2018 г., събота. Да-
тата съвпада и с празника на 
град Стара Загора.

А когато говорим за праз-
ник, трябва да отбележим, 
че коктейлът, организиран 
след форума, бе глътка свеж 
въздух за всички присъства-
щи с прекрасната си атмос-
фера и възможност за раз-
говори в неформална среда. 
Присъствието на млади ко-
леги и дори на техните деца, 
създадоха наистина настро-
ение и чувство за истински 
празник.                            ДМ

Регионален форум по дентална медицина

ВЕРЕЯ ДЕНТ – 2018

Залата с участниците от РК на БЗС – Стара Загора

Негово Високо Преподобие отец Богослов води тържествения водосвет за деня на Све-
ти Антипа

Д-р Ленко Ленков, председател на РК на БЗС – Стара 
Загора откри форума и представи лекторите

Ваши колеги коментираха 
Вашата лекция на форума в 
Шумен като полезна и инфор-
мативна. Какво трябва да е 
развитието на продължаващото 
обучение за лекарите по дентал-
на медицина?

Благодаря! Считам, че една пре-
зентация е успешна, ако лекарят 
по дентална медицина осъзнае и 
пренесе в практиката си две-три 
полезни умения, поднесени обос-
новано и атрактивно от лектора. 
По отношение на продължаващо-
то обучение смятам, че нещата са 
доста сбъркани. 

На първо място, добиването на 
специалност трябва да бъде стъ-
паловидно и по-достъпно. Ще дам 
един пример – впрочем това е ра-
ботещата система в Англия. Да 
кажем, че искате да напреднете в 

протетиката. Записвате се на едно-
годишен курс по „увеличен инте-
рес в ортопедията“ в най-близкия 
дентален факултет и всеки петък 
следобед посещавате практическо-
теоретични занятия и отделно в 
свободното време се самоподгот-
вяте. В края на годината, базира-
но на практически постижения, 
документирани във вашата прак-
тика, а също и теоретични изпи-
ти, добивате сертификат. Това не 
е специалност, но за повечето от 
завършилите курса, е удовлетвори-
телно равнище, което ще им даде 
възможност да се справят с орто-
педични случаи на по-високо ниво. 
Друга част от курсистите могат 
веднага или след време, в същия 
или в друг университет, да задъл-
бочат познанията и уменията си в 
последващ курс, който да доведе до 
нов сертификат. Това надграждане 

в две или три стъпала би тябвало 
да кулминира в специалност. Тази 
система дава свобода на зъболека-
ря сам да определя темпото, спо-
ред желанията и възможностите 
си, за напредък, без да се откъсва 
изцяло от собствената практика, 
като източник на финасови сред-
ства. В България като че ли се 
получава нещо съвсем различно. 
Специализирането се превръща в 
дълъг и неясен път, в който специа-
лизантът се занимава с неприсъщи 
дейности, а поради липса на време 
трябва да се отдели от собствената 
практика и да преживява с твърде 
ограничени средства. Трябва ли да 
е толкова драматично?

Вие се занимавате и с дистри-
буция на ендодонтски продукти. 
Какво е най-характерното за 
технологичното развитие на съ-

временната ендодонтия? 

Ендодонтията изживява истин-
ска научна и технологична рево-
люция в последните 20-ина годи-
ни. Без съмнение, навлизането на 
денталния микроскоп има един от 
най-значимите приноси за пред-
видимо и качествено изпълнение 
на ендодонтски процедури, които 
преди това са се отдавали само на 
особено талантливи зъболекари. 
Тъй като новостите обичайно са 
скъпи, за нас, като търговска фир-
ма, е истинско предизвикателство 
да намерим и предложим на бъл-
гарския зъболекар модерни мате-
риали и инструменти на достъп-
ни цени. Считам, че се справяме 
добре, като разширяваме портфо-
лиото си от качествени продукти, 
отговарящи на потребностите и 
възможностите на клиницистите. 

Като варненец, как оценявате 
наскоро проведения дентален 
форум „Варна дент“? 

По-добър от миналогодишния, 
но има какво да се желае още. 
Добрите форуми се случват с 
добра организация и програма. 
Варна заслужава такова събитие. 
Преместването на форума в х-л 
„Интернационал“ в к.к. „Златни 
пясъци“ е стъпка в правилната 
посока, но форма́тът трябва да е 
поне двудневен, според мен. 

Хубаво е да има именити лекто-
ри, чиито лекции се разпределят в 
началото и в края на програмата, 
а също и практически курсове по-
между им. Следващата година, на-
дявам се, да се получи по-добре.

Въпросите зададе: 
Е. Караянева
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www.gengigel.bg

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

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

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

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

Хиалуронова киселина

ФОРМУЛА ЗА 
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

HOBO
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Налични в аптеките. 
Gengeigel® Prof e наличен  
само в Денталните депа.
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ÈÌÏËÀÍÒÀÒÍÈ ËÈÍÈÈ
ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ
ÏÐÎÒÅÒÈ×ÍÈ ÐÅØÅÍÈß

Straumann®

Variobase® for Cerec®

Òèòàíèåâà áàçà,
îñèãóðÿâàùà
îòëè÷íà ïðåöèçíîñò

Straumann® Screw-
retained abutment
Âúçìîæíîñò çà
òîòàëío ôèêñèðàío
ïðîòåçèðàíå

Straumann®

Variobase® Family
Ãúâêàâè ïðîòåòè÷íè
ðåøåíèÿ

Straumann® Roxolid®

Óíèêàëíà ñïëàâ çà ìèíèìàëío
èíâàçèâåí ïðîòîêîë

ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀ:
Straumann® SLActive®

Óíèêàëíà ïîâúðõíîñò,
îñèãóðÿâàùà ïðåäâèäèìîñò
íà êëèíè÷íèòå ðåçóëòàòè

Straumann®

Bone Level
Tapered Implant
Îòëè÷íà ïúðâè÷íà
ñòàáèëíîñò

Straumann®

Bone Level Implant
Óíèâåðñàëíî
ðåøåíèå çà Âàøèòå
ïàöèåíòè

Straumann®

Standard Plus Short
Implant 4 mm
Ìèíèìàëíà
èíâàçèâíîñò
íà ëå÷åíèåòî

Cèëíî èçðàçåí “õàìåëåîíîâ” åôåêò çà íåâèäèìè
âúçñòàíîâÿâàíèÿ, äîðè è ïðè ìîíîõðîìàòè÷íà
ïîñëîéíà òåõíèêà. Óäúëæåíî ìàíèïóëàòèâíî âðå-
ìå (90 ñåê.), îïðîñòåí ïðîòîêîë íà ðàáîòà, îò-
ëè÷íà ïîëèðóåìîñò è ìåõàíè÷íè êà÷åñòâà, ëåñåí
çà ìîäåëèðàíå - íå ëåïíå ïî èíñòðóìåíòèòå, çà-
ïàçâà ôîðìàòà ñè ïðè ìîäåëàæ. Ñôåðè÷åí ïúë-
íèòåë (82 òåãëîâíè %).

Estelite Asteria
Óíèâåðñàëåí âèñîêî åñòåòè÷åí âúçñòàíîâèòåëåí íàíîêîìïîçèò

ÑÏÅÖ
ÈÀËÍ

È

ËÈÌÈ
ÒÈÐÀ

ÍÈ

ÏÐÅÄ
ËÎÆÅ

ÍÈß

Essential Kit* + Îðãàíèçåð çà øïðèöè -

1228 ëâ./ 740 ëâ.
Essential Kit* + Universal Bond Kit

1344 ëâ./ 815 ëâ.
*Ñúäúðæàíèå: 7 øïðèöè (4.0g) ñ öâåòîâå: A1B,
A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE, êëèíè÷íî ðúêî-
âîäñòâî

Estelite Sigma Quick
Óíèâåðñàëåí âèñîêî åñòåòè÷åí âúçñòàíîâèòåëåí
êîìïîçèò

Èçêëþ÷èòåëåí “õàìåëåîíîâ” åôåêò, îòëè÷íà ïî-
ëèðóåìîñò ñ îñòàòú÷åí ïîâúðõíîñòåí áëÿñúê, âè-
ñîêà èçíîóñòîé÷èâîñò ñ íàìàëåíà àáðàçèÿ íà
àíòàãîíèñòèòå, óäúëæåíî ìàíèïóëàòè÷íî âðåìå
(90 ñåê.). Ñôåðè÷åí ïúëíèòåë (82 òåãëîâíè %).

• Àíòåðèîðíè è ïîñòåðèîðíè, äèðåêòíè è èí-
äèðåêòíè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

• Ôîòîïîëèìåðíè ôàñåòè, èíëåè è îíëåè, çàòâà-
ðÿíå íà äèàñòåìà

• Ïîïðàâêà íà ôðàêòóðèðàíè êîìïîçèò / êå-
ðàìèêà

Estelite System Kit: 6 øïðèöè (3.8g), öâåòîâå:
A1, A2, A3, A3.5, OA3, OPA2; 3 øïðèöè Estelite
Flow Quick (1.8g), öâåòîâå: A2, A3, OA3; Bond
Force II Kit (5ml), àêñåñîàðè, ðàçöâåòêà

875 ëâ. / 749 ëâ.

Estelite Intro Kit: 6 øïðèöè (3.8g), öâåòîâå: A1,
A2, A3, A3.5, OA3, OPA2; Bond Force II Mini Kit
(1ml), àêñåñîàðè, ðàçöâåòêà

545 ëâ. / 449 ëâ.

• Àíòåðèîðíè è ïîñòåðèîðíè, äèðåêòíè è èíäè-
ðåêòíè âúçñòàíîâÿâàíèÿ

• Ôîòîïîëèìåðíè ôàñåòè, èíëåè è îíëåè, çàòâà-
ðÿíå íà äèàñòåìà

• Ïîïðàâêà íà ôðàêòóðèðàíè êîìïîçèò / êåðà-
ìèêà

BULMEDICA / BULDENTAL

(16-18 ÌÀÉ 2018)

Ïðîìîöèÿòà âàæè çà êîìáèíàöèÿ îò Roxolid è Titanium èìïëàíòè. Çà ïîðú÷êè è ïîâå÷å
èíôîðìàöèÿ íè ïîñåòåòå íà ÁÓËÌÅÄÈÊÀ / ÁÓËÄÅÍÒÀË èëè ïîçâúíåòå íà òåë. 0878108416

Straumann®

Dental Implant System

Ëèäåðúò â èìïëàíòîëîãèÿòà, ïðåäëàãàù ðàçíîîáðàçíè ðåøåíèÿ, ñúîáðàçåíè ñ Âàøèòå
èçèñêâàíèÿ

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÈ ÏÀÊÅÒÈ:

17 áðîÿ èìïëàíòàòè ñ SLA ïîâúðõíîñò
382.30 ëâ / áð.

24 áðîÿ èìïëàíòàòè ñ SLA ïîâúðõíîñò
376.20 ëâ / áð.

32 áðîÿ èìïëàíòàòè ñ SLA ïîâúðõíîñò
370.00 ëâ / áð.

Âñè÷êè öåíè ñà ñ ÄÄÑ.
Îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð: ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10 - ïàðòåð,
òåë.: 02/95 33 557, ìîá. òåë.: 0878 102 198www.ul t radental .net
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КОНСЕРВАТИВЕН ПОДХОД 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА НЕКАРИОЗНИ 

ЦЕРВИКАЛНИ ЛЕЗИИ
Доклад на клиничен случай

Д-р Ахмед Тарек Фарук ЛДМ
РЕЗЮМЕ:

Целта на настоящата статия е да 
представи опростен и консервати-
вен подход при лечението на нека-
риозни цервикални лезии (НКЦЛ), 
използвайки принципите на ми-
нимално инвазивното лечение и 
възможностите на съвременните 
композитни материали. 

ВЪВЕДЕНИЕ:

Основната цел на възстанови-
телната дентална медицина е да 
запази естествените зъбни тъкани 
и да съхрани целостта на зъби-
те. Известно е, че некариозните 
цервикални лезии се развиват в 
следствие на нормално или па-
тологично изтриване на зъбите, 
причиняващо абфракция, абразия, 
ерозия или химично разграждане 
на зъбните тъкани нарушаващи 
зъбната цялост (1). Клиничният 
вид на некариозните цервикални 
лезии варира между различните 
пациенти и до голяма степен за-
виси от етиологичните фактори 
(2). От всички етиологични фак-
тори най-проучван през послед-
ните години е оклузалният стрес. 
Силите на опън, причинени от 
малоклузия и дъкателните сили 
са сочени за основни причини-
тели на НКЦЛ(3). Те са познати 
още като абфракционни лезии (4). 
Абфракционната теория твърди, че 
цервикалните лезии се образуват 
в резултат на оклузалните сили на 
натиск и опън, които причиняват 
микрофрактури на хидроксилапа-
титните кристали в емайла и ув-
реждане на твърдите зъбни тъкани 
(5, 6). 

АНАМНЕЗА: 

Пациентът е мъж на 57 годишна 
възраст, оплакващ се от чувстви-
телност на зъбите от студено, как-
то и влошена естетика на зъбите в 
горния ляв квадрант. По време на 
клиничния преглед се установи, 
че шиечната област на горния ляв 
кучешки зъб и горните леви пре-
молари е обхваната от некариозни 
лезии. 

(Фиг. 1, 2) Както е видно от 
снимките зъбите са в неправилна 
позиция, в следствие на миграция 

след загуба на съседни зъби, кое-
то благоприятства неравномерно-
то разпределение на оклузалните 

сили. 
При тестване на оклузията с ар-

тикулационна хартия се разкри не-
равномерното оклузално натовар-
ване върху засегнатите зъби, много 
силни контакти в някои зони,  до-
пълнено от изтриване на оклузал-
ната повърхност. (Фиг. 3) 

ДИАГНОЗА: 

Клиничната находка подкрепя 
теорията за оклузален травма-
тизъм и определя лезиите като 
абфракционни. Абфракционните 
лезии имат клиновидна или V-об-
разна форма, с ясно разграничими 
вътрешни ъгли с основен причини-
тел – неправилни биомеханични 
сили. 

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН:

Оклузални корекции 
Тъй като се смята, че съществува 

силна корелация между оклузално-
то натоварване и афракционните 
лезии се пристъпи към коригиране 
на оклузалните контакти с цел ста-
циониране на проблема и предпаз-
ване на бъдещите възстановявания 
от фрактуриране (7,8). Оклузални-
те корекции се извършиха посред-
ством промяна на наклона на ту-
беркулите, редуциране на силните 
контакти и премахване на предва-
рителните контакти, използвайки 
пламъковиден финирен пилител 
с жълта кодировка (Intensiv SA, 
Швейцария) с повишено внима-
ние, за да не се отнемат твърде 
много твърди зъбни тъкани (Фиг. 
4). Адекватното финиране и поли-

ране са неразделна част от оклуза-
лните корекции.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА 
ТЕРАПИЯ: 

Тъй като основната цел на мини-
мално инвазивната дентална меди-
цина е възстановяването на целост-
та на зъбите, е задължително да се 
интегрират всички консервативни 
подходи за лечение, продиктувани 
от следните причини: 

1. Границите на цервикалния де-
фект са разположени субгингивал-
но, което затруднява контрола на 
плаковия биофилм, което от своя 
страна води до увеличаване на ри-
ска от развитие на  кариес и паро-
донтално заболяване.

2. Загуба на твърди зъбни тъка-

ни, която компрометира целостта 
на зъба, както и създава риск за 
зъбната пулпа.  

3. Дентинова свръхчувствител-
ност, съобщена от пациента 

4. Естетични очаквания на паци-
ента.

В такива случаи изборът на въз-
становителен материал играе ре-
шаващо значение за успеха на ле-
чението, като се препоръчва той да 
има следните свойства: нисък мо-
дул на еластичност, добра адхезия 
към дентина, износоустойчивост и 
киселинно устойчивост (9, 10, 11, 
12). 

На първо място, когато прилага-
ме адхезивни техники, изолацията 
на полето не е луксозна процедура, 
тъй като трайните възстановител-
ни резултати са наша основна цел. 
В този случай е приложен метод на 
изолация с гумено платно, за да се 
поддържа херметично уплътнение 
по време на адхезията на матери-
ала към твърдите зъбни тъкани 
(Фиг. 5). Задължително е да се на-
прави инверсия на платното вътре 
в гингивалното джобче на всеки 
зъб, за да се избегне просмукване 
на течност (Фиг. 6).

Лечението започна с премола-

рите. Следвайки принципите на 
минимално инвазивно лечение ка-
витетната препарация се изработи 
с кръгъл финирен пилител с жълта 
кодировка (Intensiv SA, Швейца-
рия), за да се опресни дентиновата 
повърхност и да се заоблят вътреш-
ните ъгли на дефекта. След това се 
препарира фаза с пламъковиден 
финирен пилител с жълта кодиров-
ка Intensiv SA, Швейцария), за да се 
увеличи повърхността за свързва-
не и да позволи плавно преливане 
на цвета на възстановяването към 
естествения зъб. Поради ротация-
та на първия премолар беше невъз-
можно да се постави мекотъканна 
клапа. Допълнителна ретракция 
се осъществи с тефлонова корда. 
По този начин се осигури достъп 
до дефекта и се улесни нанасянето 
на възстановителния материал по 
цервикалната граница. Използва 
се предварително огъната сектор-
на матрица (Palodent, Dentsply), 
за да се оформят проксималните 
зони.  След селективно ецване на 
емайла с  37.5% фосфорна кисе-
лина (Kerr, САЩ) за 15 секунди и 
изплакване се нанесе универсален 
адхезив (All Bond Universal, Bisco, 
САЩ) в съответствие с препоръки-
те на производителя. По-голямата 
част от кавитета беше запълнена с 
течен фотополимеризиращ мате-
риал (Herculite™Ultra Flow, Kerr) 
осигуряващ резилентност и нисък 
модул на еластичност, който след 

това беше покрит с композит с 
нано керамични частици (Ceram X 
one Universal A3, Dentsply), който 
е изключително износоустойчив. 
Протоколът на работа при втория 
премолар беше същия с тази раз-
лика, че се фиксира клапа 212 за 
ретракция на тъканите и тефло-
новата лента служеше за изолация 
на съседния зъб. (Фиг. 8, 9, 10, 11). 
След възстановяването на дефе-
ктите се премина към финиране 
и полиране на възстановяванията 
при следния протокол: финирни 
камъчета с пламъковидна и кону-
совидна форма и жълта кодиров-
ка се използват за контуриране и 
финиране на обтурациите (Intensiv 
SA, Швейцария),  спираловидни 

дискове за финиране и полиране 
Soflex™ (3M, ESPE) с диамантена 
полир паста (Intensiv SA, Швейца-
рия). Постигнатият високо есте-
тичен резултат по отношение на 
структурата и функцията на зъби-
те, оптимизира почистването на 
бактериалната плака и елиминира 
дентиновата свръхчувствителност 
(Фиг. 12). Следващо посещение 
беше насрочено за възстановяване 
на кучешкия зъб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Абфракционните лезии, как-
то и другите БКЦЛ имат мулти-
факторна етиология. Комбина-
цията от различни по вид и сила 
етиологични фактори води до 
различна клинична изява на ле-
зиите. Идентификацията и пре-
махването на потенциалните 
етиологични фактори са от изключи-
телна важност за правилната диаг-
ностика и планиране на лечението. 
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Фиг. 1, 2 Предоперативни снимки на засегнатите от НКЦЛ кучешки 
зъб и премолари. 

Фиг. 3 Изследване на оклузални-
те взаимодействия на засегнати-
те зъби

Фиг. 4 Корекция на оклузалните 
контакти на засегнатите зъби.

Фиг. 6 Инверсия на платното

Фиг. 5 Изолация на квадранта с 
кофердам. 

Фиг.12 Изглед след финиране и 
полиране на възстановяванията 

Фиг. 7 Изолация на цервикална-
та граница на дефекта с тефло-
нова корда и фиксиране на се-
кторна матрица 

Фиг.8 Разкриване на цервикал-
ната граница посредством клапа 
212 и изолация на съседния зъб е 
тефлонова лента 

Фиг. 9 Запълване на по-голямата 
част от дефекта с течен композит 

Фиг.10 Нанасяне на финалния 
слой от нано керамичен компо-
зит 

Фиг. 11 Резултат след финиране 
на възстановяванията 

Д-р Ахмед Тарек Фарук 

Специалист по възстано-
вителна и естетична ден-
тална медицина, асистент 
и лектор към Катедра по 
Възстановителна дентална 
медицина, ФДМ, Междуна-
роден Университет в Миср.
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На 22 и 23 март в Пловдив 
се проведе 9-та Междуна-
родна лазерна академия 

и Първи студентски конгрес по 
лазерна дентална медицина, ор-
ганизирани съвместно от Българ-
ското дентално лазерно общество 
и ФДМ-Пловдив. Необходимост-
та от нови знания и практически 
умения в областта на лазерната 
дентална медицина събра в пър-
вите дни на пролетта колеги от 
цялата страна. Препълнените 
зали отново напомниха за непрес-
танния интерес към новите техно-
логии и възможността за тяхното 
прилагане. 

Тази година Лазерната акаде-
мия беше посветена на студенти-
те. Те участваха в подготовката 
и реализирането на всички по-
стерни презентации, които бяха 
изработили в лазерния център на 
ФДМ-Пловдив. Трябва да се отбе-
лежи и интереса на студентите от 
МУ-Варна, от където за академи-
ята дойдоха 50 човека. Общо бяха 
регистрирани над 300 участници 
на събитието.  

Основните теми, представени 
в програмата бяха приложение 
на лазерите в детската дентална 
медицина, разглеждайки алтер-
нативните, микроинвазивните и 
превантивни стратегии при ле-
чението на деца; приложението 
на лазерите в пародонтологията 

и имплантологията.   Лекциите 
бяха представени от известни 
специалисти в областта - д-р Ба-
дер от Швейцария, който работи 
към университета в Женева, д-р 
Арапостатис от Катедрата по дет-
ска дентална медицина в Солун, 

Гърция, доц. Гюнер-Онур, която 
е ръководител на Катедрата по 
детска дентална медицина в Тра-
кийския университет в Одрин, 
Турция, д-р Гжех-Лесняк от Пол-
ша, председател на Полското ла-
зерно общество. Доста интересни 

бяха и лекциите от България на 
д-р Миронов и доц. Стефанова.  
Предконгресните курсове допъл-
ваха програмата и представиха 
нагледно приложение на лазери-
те в денталната медицина. Доц. 
Белчева от ФДМ-Пловдив и доц. 
Тосун от Истанбулския Айдън 
Университет показаха различни 
приложения на Er:YAG лазерите. 

На официалното откриване доц. 
Тосун беше номиниран за поче-
тен член на Денталнота лазерно 
общество заради изключителния 
си принос за развитието на лазер-
ната дентална медицина у нас. 

При закриването на събитието 
студентите бяха доволни да при-
ветстват победителите от постер-
ната сесия - Анна Колева, Мартин 
Арабаджиев, д-р Елица Венева, 
доц. Белчева. 

Новите знания и умения съз-
дават и нови възможности. Таз-
годишното издание на Лазерната 
академия показа, че сме на пра-
вилния път и задълбочените по-
знания ще помогнат в изгражда-
нето на всеки професионалист. 

Доц. Ани Белчева

9-ТА МЕЖДУНАРОДНА ЛАЗЕРНА  
АКАДЕМИЯ И ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС 

ПО ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
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PROCESS FOR

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

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

1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65

f + 359 2 854 95 90

office.bg@wh.com, wh.com

Офертата важи до 31 май 2018 г. 
Цените са валидни при еднократно плащане и са с включен ДДС.

PRF ЦЕНТРОФУГА 
+ КОНСУМАТИВИ

ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ
PRF центрофуга,  
PRF инструменти  

и консумативи

Choukroun PRF System 
Доказана биологична терапия

Булмедика/ Булдентал
Зала 3,  щанд С9

2890 лв.
2455 лв.

PRF ЦЕНТРОФУГА

3169 лв.
2695 лв.

4440 лв.
3775 лв.

20180416_AD_PRF Centrifuge_130x190mm.indd   1 16.04.2018   10:15:50
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Аз избрах 
денталните 
импланти 
Alpha Bio Tec

Пълна информация за системата на адрес: 

www.medina-bio.com

Избрах Alpha Bio Tec 
по три причини - 
креативност, точност, 
сигурност.

Д-р Николай Каназирски

Пловдив

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

Офиси в градовете:
София, Варна,
Пловдив, Габрово и
Бургас.

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

Промоцията важи за периода: от 01 март до 31 май 2018 г.

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

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

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

W&H решения за вграждане за всяко приложение

Постоянно висока 
мощност
Висока производителност, 
надеждна издръжливост 
и широк диапазон на 
обороти от 100 до  
40 000 rpm.

Изключително малък 
и безчетков микромотор
Сравнението показва:  
EM-12 L е не по-голям  
от кибритена кутия.

Подобрена видимост  
с LED светлина
Интегрираната 
в микромотора LED 
технология осветява 
обработваната зона с 
качеството на дневна 
светлина.

25 % по-лек, 15 % по-къс
Комбинирайте EM-
12 L с къси обратни 
наконечници Synea Vision 
за значително по-къса 
и по-лека цялостна 
система.

Монтажът е включен в цената. 
Цените са валидни при еднократно плащане и са с включен ДДС.

EM-12 L (REF 90000138)

EM-12 L електрически 
микромотор с потенциометър
Възстановяване & Протетика

3050 лв.
2745 лв.

EM-12 L (REF 90000223)

EM-12 L електрически 
микромотор с дисплей
Възстановяване & Протетика

3300 лв.
2970 лв.

EM-12 L (REF 90000139)

EM-12 L електрически  
микромотор с дисплей 
Възстановяване, 
Протетика & Ендодонтия

4515 лв.
4065 лв.

Пиезо скалер Pyon 2
PB-2 E LED (REF 05852100)

Ултразвуков скалер за 
вграждане с 5х LED пръстен

2035 лв.
1830 лв.

-10 %

Булмедика/ 

Булдентал

Зала 3,  

щанд С9

20180413_AD_Electric-motor_EM-12L_260x190mm.indd   1 13.04.2018   10:19:24
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ПРОМОЦИЯ „БУЛДЕНТАЛ“ 2018 
 

Дигитален дентален юнит 
Chiromega 654 Duet 

 

1) Дентален юнит с горно или долно 
окачване по избор, с 5 или 6 
инструмента по избор. 

2) Кресло с програмиране на: 
- 4 работни позиции; 
- позиция изплюване; 
- последна работна позиция; 
- Тренделенбург позиция; 
- повдига пациенти до 245 кг. 

3) Рефлектор Chiromega LED 
(35 000 Lux). 

4) Воден и сестрински блок: 
- дълго рамо със сестрински модул с 4 гнезда, хоризонтално и вертикално 

движение, сензорни бутони; 
- въртящ се към пациента порцеланов плювалник; 
- слюносмукател на въздух или вода по избор; 
- аспиратор „Ventury“ или за връзване към аспирационна помпа. 

5) Многофункционален педал. 
6) Работно столче за доктора. 

 

   Окомплектовка: 
 

- трипътна ръкохватка „Luzzani“; 
- шлаух за турбина със светлина; 
- електрически мотор „NSK“ – NBX с ендо функция; 
- сензорни бутони и цифров дисплей за управление всички функции на 

машината; 
- скалер DTE с LED светлина; 
- фотополимеризационна LED лампа. 

 

ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС: 18 000 лева  
*Доставка: БЕЗПЛАТНА, Гаранция: 18 месеца 

 
 

 
 

 

02 / 951 66 14
(359) 888 769 130

София,
бул. “Македония 22”

www.dentacom.com
o�ce@dentacom.com

Най-високото качество
също може да бъде на изгодна цена!

При закупуване на двата апарата получавате 15% отстъпка
и заплащате

Перфектната интраорална диагностика

1. Рентгенов кугел Focus: 6 860 лв.
2. PSP скенер ScanExam One: 12 000 лв.

18 860 лева

16 000 лева с вкл. ДДС, доставка и 
гаранция 24 месеца.
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София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

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

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

ПРОДАВА
Продавам стоматологична машина, 

стол, компреспр Юнит Медия 7М запа-
зена, работеща (950лв.) телефон за връз-
ка:0878584009; Стара Загора

Продавам конвенционален орто-
пантомограф „INSTRUMENTARIM 
DENTAL“ (Финландия) с цефаломе-
трична приставка - произведен 2007г. 
Броячът на ортопантомографът е отчел 
6500 експозиции. Продавам и автома-
тична проявителна машина -2017г. - в 
гаранция. Цена по договаряне. Тел. за 
връзка: 0888 650 549

Продавам стоматологична апаратура: 
- амалгамобъркачка SDI Ultramat 2-пер-
форатор за кофердам, Medesey 5550-air 
flow китай- Мектрон piezo smart Италия, 
ултразвукова апаратура с три накрайни-
ка- апарат за обуване на калцуни - дръж-
ки за огледала, пинсети, сонди, матри-
цодържатели, инструменти за моделаж, 
петрита,барабан. Телефон за контакти 
д-р Иванова 0888 88 22 52

Продавам оборудван и работещ от 
1994г .стоматологичен кабинет , нами-
ращ се на възлово място в кв.,, Сениче“, 
г. Враца GSM 0887127693

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

Продавам стоматологична практика, 
действаща, с два напълно оборудвани 
стоматологични кабинета – 60м2, с обща 
чакалня и стерилизационна. Практиката 
е оборудвана с периферия , автоклав, 
шкафове „Сименс“ и едър немски ин-
струментариум. Намира се на булевард 
„Пенчо Славейков“, срещу входа на 
Медицинска Академия. Практиката съ-
ществува от 28 години. Цена по догова-
ряне. тел.: 0888 576 440

Продавам помещение 62m2, реги-
стрирано със статут за два стоматоло-
гични кабинета, стерилизационна и 
обща чакалня. Необорудвано. Намира 
се в кв.“Лозенец“, на ул.“Сребърна“. 
Комуникативно място – спирки на трам-
вай, автобуси, метро. На 100м. от МОЛ 
„Парадайз“, София. Телефон за контакт: 
0888576440.

Продавам рентген Кодак2200 с RVG 
6000, с фирмен сертификат и софту-
ер-9200 лв. За информация - 0889451119

Продава oсветително тяло за ден-
тален юнит. Използвано много малко. 
Практически чисто ново.Резервна круш-
ка H 80 w. Прави прекрасно осветително 
петно. Има възможност за корекция на 
освет. петно. Лесен монтаж. Д-р Георги-
ев тел: 0887003868

Продавам дентален юнит Анвита в 
перфектно състояния. Тел: 0887823004.

Продавам или отдавам под наем 
чисто нов, перфектен,оборудван каби-
нет в Благоевград. Д-р Георгиев. тел: 
0887003868

Продавам стоматологичен кабинет 
гр. София кв.Лагера (оборудван) тел. за 
информация - 0884224321

Продавам стоматологичен стол, стол 
за стоматолога, ултразвук, италиански 
маслен компресор, два подвижни шкафа, 
шкаф с мивка и един стационарен, бюро 
със стол, гардероб и допълнителни шка-
фове с чекмеджета. Към машината върви 
и фотополимерна лампа и апекс локатор. 
- 0888-269-463 гр. София

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

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

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М и амалгамобъркачка с до-
затор. Телефон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор.

За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв.

За информация: 0882/ 080 082
Продавам работещ зъболекарски ка-

бинет в гр. Ямбол - в центъра на града, 
подходящ е за работа и живеене, тъй 
като се намира в жилищен блок и апар-
тамента е 70 квадр.метра. Практиката 
съществува от 1994 год.Кабинета е обо-
рудван с всичко необходимо (ултразвук, 
фотополимерна лампа, амалгамобъркач-
ка) включително и с дребен инструмен-
тариум и консумативи,както го изисква 
добрата дентална практика. Може да 
се започне работа веднага. Цената за 

апартамента с денталната практика,с 
всичко гореспоменато е 32000 Евро 
тел.0895683896

Продавам стоматологичен кабинет 
гр София оборудван на приземен етаж 
близост до Военна болница. Тел за кон-
такт:0884224321.

Продавам стом. машина Медиа в от-
лично състояние ,периферия, турбинен 
наконечник с пуш бутон, стол за пациен-
та, стол за стоматолога, компресор - 800 
лв. 0878 671036 

ДАВА ПОД НАЕМ:
Давам под наем или продавам офис 

подходящ за клиника или няколко ка-
бинета с площ 178 м2 в центъра на гр. 
Варна с много добра комуникация и ло-
кация. Тел 0878232494

Давам под наем работна  смяна  в 
напълно оборудван и  обзаведен зъбо-
лекарски кабинет в идеалния център на 
гр.Варна- 220 лв. тел:0888651315 д-р 
Красимир Панайотов   

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

Давам смяна под наем в напълно 
оборудван и разработен кабинет в ЦГЧ 
гр. Бургас 0888 758 334

Давам под наем смяна в зъболекарски 
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” 
№ 2. За информация: 032/ 25 24 32

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

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

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

Давам под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в гр. Пловдив.

За информация: 0897/ 988 845
Дава се под наем напълно оборудван 

стоматологичен кабинет.
Гр. Пловдив, ул.”Волга” № 46. За кон-

такти: Д-р Кръстев – 0897/ 988 845
Давам под наем смяна в напълно 

оборудван дентален кабинет в центъ-
ра на Пловдив. За информация: 0887/ 
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив

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

Давам под наем самостоятелен 
стоматологичен кабинет, регистриран 
към РЗИ и постоянно функциониращ 
от 2005г., след основен ремонт. Супер 
локация-кръстовището на бул.”Васил 
Априлов” и ул.”Ген. Дан. Николаев” до 
Второ РУ на МВР с лице на бул.”Васил 
Априлов”. Кабинетът разполага със са-
мостоятелна чакалня, просторна тераса 
/за пушачите/, освен стандартното обо-
рудване има автоклав ескулап и възду-
шен микромотор. Всичко е в перфектно 
състояние, технически изправно и рабо-
тещо. За контакти: 0888 61 71 04 и 0888 
64 01 54.

Дава се под наем оборудвана стома-
тологична Клиника с 3 стола- кв. „Ло-
зенец“. В непосредствена близост до 
метростанция „Стадион Васил Левски“ 
GSM за връзка: 0878 28 06 36

Давам под наем стоматологичен ка-
бинет (смяна в стоматологичен кабинет)
гр София кв.Лагера оборудван на призе-
мен етаж.тел:0887450326

Давам под наем обзаведен стома-
тологичен кабинет в центъра на Пазар-
джик, до болница ‚‘Хигия‘‘. За справки 
0888 134050.

ТЪРСИ
Търся смяна под наем в източните 

квартали на гр. София. За връзка тел. 
0898366700 

Търся дентален лекар за работа на 
процент в разработен кабинет Люлин 8. 
За контакт 0894338199 Д-р Петров

Дентална практика в гр. Пловдив 
търси да назначи дентален хирург, им-
плантолог. Трудов договор, първоначал-
но почасово. Тел: 0888/ 62 68 83.

Търси лекар по дентална медицина за 
работа на процент в разработен кабинет 
в ж.к. Люлин център. За контакт - 0888 
925378

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

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

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

С днешните секционни матрични системи съществуват няколко клинични 
предизвикателства, които правят възстановяването на Клас II борба. Новата 

DUAL-FORCE ™ секционна матрична система от CLINICIAN'S CHOICE® е 
проектирана за повече от ограничени контакти. Силата, стабилността, 

прецизността и естествения контур - време е да изживеете разликата DUAL-FORCE.

Матричните ленти DUAL-FORCE са предназначени за плътно обгръщане на 
зъбите, което ги прави много адаптивни. Матричните ленти DUAL-FORCE са 
тънки, но достатъчно твърди, за да предотвратят смачкване по време на 
поставянето. Междупроксималният контур и извитата оклузална част 
осигуряват създаването на естествен контакт всеки път. 
Матричните ленти DUAL-FORCE се предлагат в 3 размера: 4,5 мм, 5,5 мм и 
6,5 мм.Системата DUAL-FORCE е снабдена с уникална пинцета Punch, която 6,5 мм.Системата DUAL-FORCE е снабдена с уникална пинцета Punch, която 
здраво захваща матрицата за лесно поставяне и отстраняване.

Най-голямо разнообразие от
матрични системи само в МиПлант!

Очакваме ви на Булдентал зала 2, щандове А1 и А2

DUAL-FORCE Active-Wedges не просто запълват пространство, те активно 
ангажират матричната лента и съседния зъб. Активните клинове са 
проектирани така, че да се поставят лесно благодарение на свиващия се връх, 
който се отваря отново, когато се постави напълно. Съчетавайки идеалния 
контур и стабилна вътрешна част, прилагат значителна сила върху матричната 
лента, за да запечата всички граници. Предлагат се цветно кодирани с ISO 
размери, Active-Wedges се предлагат в пет размера, за да отговорят на всички размери, Active-Wedges се предлагат в пет размера, за да отговорят на всички 
клинични ситуации; включително уникален клин за "дълбоко запечатване", 
който ще уплътни  матричната лента в  проксималната част по-добре от всеки 
клин, който някога сте използвали!

DUAL-FORCE пръстените са конструирани с помощта на уникални, двойни NiTi 
(никел титаниеви) пружини, които осигуряват силна, балансирана сила на 
разделяне както на меки, така и на дистални повърхности. Използването на 
NiTi   пружина прави DUAL-FORCE пръстена  устойчив на умора, така че ще 
имате постоянна сила на разделителната способност през целия живот на 
пръстена.
DUAL-FORCE Пръстени, са налични за молари и премолари, разполагат с DUAL-FORCE Пръстени, са налични за молари и премолари, разполагат с 
4 независими интерпроксимални сепаратора, които се адаптират към 
морфологията на зъбите и застават под идеален ъгъл, осигурят здраво и 
сигурно отсепариране , устойчиви са на разместване. Ще забележите 
по-малко напрежение на ръката, за да отворите пръстените, но резултатната 
сила на разединяване на зъбите е по-силна. Всеки се разочарова, опитвайки 
се да изчисти композит и лепило от пръстените - това предизвикателство е  
отминало,  автоклавируемите пръстени DUAL-FORCE са устойчиви, композита отминало,  автоклавируемите пръстени DUAL-FORCE са устойчиви, композита 
или бонда не залепват към тях.
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Зала на операта Зала на Кукления театър

Зала на операта Зала на Кукления театър

08.06.2018
петък

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

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

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

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

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

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

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

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

09.06.2018
събота

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

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

13.15 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

14.30 – 16.00 АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИТИНГ - ПАНЕЛ

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

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

13.00 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

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

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

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


