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ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE  
17th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

Dear colleagues,
Dear guests,
Ladies and gentlemen,
Dear friends,

For 17th time Bulgarian Dental Association organizes its 
most significant scientific event.

The International Scientific Congress of BgDA will be 
again an expression of the will and the desire of dentists 
toward continuous improvement, combined with wonderful 
organization based on years experience.

The Scientific Congress of BgDA as every year is a part of 
the Continuing Education Programme of FDI.

For 17th time the Scientific Congress of BgDA attracts and 
stands out with the participation in its scientific programme 
of guest lecturers who are representatives of different 
schools and the best practices in the world. The Bulgarian 
participation is also dignified because of representatives of 
the three Faculties of Dental Medicine in Bulgaria – Sofia, 
Plovdiv and Varna, as well as for consecutive year a lecture 
panel will take place with an international speaker and 
representatives of Sofia Dental Meeting Association included 
in it.  

Host of the biggest scientific event of BgDA will be again 
the city with the fragrance of sea and limes – Burgas. The 
excellent organization of the Congress could hardly take 
place without the extraordinary support of the Mayor of 
Burgas – Mr. Dimitar Nikolov, who is also the patron of this 
event, and without dedicated work of the Deputy Mayor – 
Dr. Loris Manuelyan. Once again, we had the valuable help 
and assistance of our colleagues from the regional body of 
BgDA in Burgas.

The social programme of this Congress has the ambition 
to make this event more significant not only for the dentist 
but for the whole society. The themes in the focus of the 
Congress are with social importance and will be a sound 
basis for evaluation of the direction in which our profession 
should be developed.

I truly believe that all participants will feel pure satisfaction 
and will contribute for the further validation of our Scientific 
Congress as one of the most fruitful traditions of Bulgarian 
Dental Association.

With my best wishes for health and success to all participants!

 Dr. Borislav Milanov
 President of the Organizing Committee
 of the 17th Scientific Congress of BgDA

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
В 17-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,

За 17-и пореден път Бъл-
гарският зъболекарски съюз 
организира своя най-значим 
научен форум.

Международният Научен 
конгрес на БЗС отново ще 

бъде израз на желанието и стремежа на лекарите по ден-
тална медицина към непрекъснато усъвършенстване, съ-
четано с една прекрасна организация, базирана на мно-
гогодишен опит.

Както всяка година и тази, той е част от програмата на 
FDI по продължаващото следдипломно обучение на ле-
карите по дентална медицина.

За 17-и пореден път Научният конгрес на БЗС привлича 
и изпъква с участието в своята научна програма на гост-
лектори, представители на различни школи и успешни 
практики в света. Българското участие също така е не по-
малко достойно с представителите на трите Факултета по 
дентална медицина в България – гр. София, гр. Пловдив и 
гр. Варна, както и за поредна година ще се проведе лек-
ционен панел, включващ в себе си чуждестранен гост-
лектор и представители на Асоциация „София Дентал 
Мийтинг”.

Домакин на най-големия научен форум на БЗС от-
ново ще бъде градът с аромат на море и липи – Бургас. 
Отличната организация на Конгреса едва ли би могла да 
се състои без изключителната подкрепа на кмета на гр. 
Бургас – г-н Димитър Николов, който е и патрон на това 
събитие, както и без всеотдайната работа на зам.-кмета – 
д-р Лорис Мануелян. За поредна година неоценима по-
мощ и съдействие оказват колегите от Районна колегия 
на БЗС – гр. Бургас.

Социалната програма на Конгреса има амбицията да 
направи този форум значим не само за нас, лекарите по 
дентална медицина, но и за нашето общество. Включени-
те теми със социална значимост ще бъдат добра основа 
за оценка на посоката, в която трябва да се развива на-
шата професия.

Искрено вярвам, че всички участници ще изпитат ис-
тинско удовлетворение и ще допринесат за по-нататъш-
ното утвърждаване на нашия Научен конгрес като една 
от най-добрите традиции на Български зъболекарски 
съюз.

С пожелание за здраве и успех на всички участници!

 Д-р Борислав Миланов 
 Председател на Организационния комитет
 на 17-ия Научен конгрес на БЗС
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ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE  
17th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

  
Dear colleagues,
Dear speakers,
Dear guests,

The 17th year is age that tends to maturity and 
responsibility. The 17th Scientific Congress of Bulgarian 
Dental Association with international participation 
is another example of the maturity and rise of the 
professional organization.

Organized events by BgDA have shown for years that 
the dentists constantly invest in their education. They are 
professionals who exchange knowledge and experience 
not only in the name of their development and prestige, 
but also to ensure timely effective treatment of the 
population in Bulgaria.

By assuring you of the Scientific Committee's best 
intentions to assist in the preparation of the scientific 
programme, I express my hope that we will continue to 
work together for the sake of common goals and beliefs 
in the future. Let us move forward for the good image and 
prosperity of our profession and our native country.

Long live the cause of Bulgarian Dental Association!

 Prof. Dr. Snezhanka Topalova-Pirinska, PhD
 President of the Scientific Committee
 of the 17th Scientific Congress of BgDA

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
В 17-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

  
Уважаеми колеги,
Уважаеми лектори,
Уважаеми гости,

17-тата година е възраст, 
която клони към зрелост-
та и отговорността. 17-ият 
Научен конгрес на Българ-
ския зъболекарски съюз с 

международно участие е още един пример за зрялост 
и възход на съсловната организация.

Организираните мероприятия от БЗС години наред 
показват, че лекарите по дентална медицина непрекъс-
нато инвестират в своето обучение. Те са професиона-
листи, които обменят знания и опит не само в името 
на своето развитие и престиж, а също за да осигурят 
своевременно ефективно лечение на населението в 
България.

Уверявайки Ви в най-добрите намерения на Науч-
ния комитет да подпомогне подготовката на конгрес-
ната програма, изразявам надежда, че и в бъдеще ще 
продължим да работим съвместно в името на общите 
цели и убеждения. Нека да вървим напред за добрия 
имидж и просперитет на съсловието и родината ни.

Да пребъде делото на Българския зъболекарски 
съюз!

 Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм
 Председател на Научния комитет
 на 17-ия Научен конгрес на БЗС
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17-и НАУЧЕН КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
С ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

15-17 ЮНИ 2017 г., ГР. БУРГАС

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 
МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА 
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI CE PROGRAMME)

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН 
ТЕАТЪР - БУРГАС

ОСНОВЕН СПОНСОР НА БЗС:  
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
СПОНСОРИ: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК,
ГЛАКСОСМИТКЛАЙН, РИГЛИ, ПИЕР ФАБР, КОЛГЕЙТ, 
БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ БЪЛГАРИЯ, КАРИС М, 
ДЕНТАЛАБ.БГ, МЕДИКАЛ ДЕПО РиК, ТЕХНОДЕНТА, 
АРОМА, ПАТРИЦИЯ, ДЕНТАТЕХНИКА, 
АЛПЕН ФАРМА

КОНГРЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЛЮБЕЗНАТА 
ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА БУРГАС И Е ПОД ПАТРОНАЖА 
НА КМЕТА НА ГР. БУРГАС, Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ПОСТЕРНАТА СЕКЦИЯ Е В ЗАЛАТА МЕЖДУ КАФЕТО И 
ВХОДА НА ОПЕРАТА.

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е ВЪВ 
ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

ПРАЗНИЧНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ  
НА 17.06.2017 Г. /СЪБОТА/ ОТ 20:00 Ч.  
В РЕСТОРАНТ „АМАЯ БИЙЧ“, ГР. БУРГАС

17th SCIENTIFIC CONGRESS
OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

JUNE 15-17, 2017, BURGAS

A PART OF THE WORLD DENTAL FEDERATION (FDI) 
CONTINUING EDUCATION PROGRAMME 
(CE PROGRAMME)

OPERA HOUSE OF BURGAS AND PUPPET THEATRE  
OF BURGAS

MAIN SPONSOR OF BgDA:  
GENERALI INSURANCE AD
SPONSORS OF BgDA: 
SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK, 
GLAXOSMITHKLINE, WRIGLEY, PIERRE FABRE, 
COLGATE, BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI BULGARIA, 
CARIS M, DENTALAB.BG, MEDICAL DEPOT R&K, 
TECHNODENTA, AROMA, PATRICIA, DENTATECHNICA, 
ALPEN PHARMA

THE CONGRESS IS REALIZED WITH THE KIND SUPPORT 
OF THE BURGAS MUNICIPALITY AND UNDER THE 
PATRONAGE OF THE MAYOR OF BURGAS,  
MR. DIMITAR NIKOLOV

POSTER SECTION IS IN THE HALL BETWEEN CAFÉ AND 
THE ENTRANCE OF THE OPERA HOUSE OF BURGA

THE DENTAL EXHIBITION IS SITUATED IN THE LOBBY OF 
THE OPERA HOUSE OF BURGAS

THE FESTIVE DINNER WILL BE HELD  
ON JUNE 17th /SATURDAY/, AT 20.00  
IN RESTAURANT “AMAYA BEACH”, BURGAS

КРЕДИТИ ЗА СВОБОДНИ
ПРОФЕСИИ

ЕКСПЕРТ
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РЕГИСТРАЦИЯ

ФОАЙЕ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

Четвъртък, 15.06.2017

14.00 – 18.00  РЕГИСТРАЦИЯ
 (Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

 ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА
19.00   Откриване  

на 17-и Научен конгрес на БЗС
20.00  Коктейл

Петък, 16.06.2017

08.00 – 13.00  РЕГИСТРАЦИЯ
 (Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

Петък, 16.06.2017

 УТРИННА СЕСИЯ

9.00 – 11.00   ЦИМЕНТИРАЩИ СЕ СРЕЩУ ВИНТОВО 
ФИКСИРАНИ ИМПЛАНТНИ ПРОТЕТИЧНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 
Джоузеф Нисан, Израел

 
  Модератор: Проф. М. Абаджиев

11.00 – 11.20  ВИЖТЕ РАЗЛИКАТА, КОЯТО  COLGATE® 
ПРАВИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

 Наталия Гатева/Фирма „Колгейт“

11.30 – 13.00  ЛИЦЕВА БОЛКА – ДИФЕРЕНЦИАЛНА 
ДИАГНОЗА

 Росен Коларов/Фирма „Берлин-Хеми/ 
 А. Mенарини България“
 
  Модератор: Д-р С. Димитрова

REGISTRATION 

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS,  
LOBBY

Thursday, June 15, 2017  

14.00 – 18.00  REGISTRATION
 (State Opera House of Burgas, Lobby)

 OPENING CEREMONY
19.00   Opening ceremony  

of the 17th Scientific Congress
20.00  Cocktail

Friday, June 16, 2017

08.00 – 13.00  Registration
 (State Opera House of Burgas, Lobby)

PROGRAMME OF THE CONGRESS

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

Friday, June 16, 2017

 AM SESSION

9.00 – 11.00   CEMENTED VERSUS SCREW-RETAINED 
IMPLANT - SUPPORTED RESTORATIONS 
Joseph  Nissan, Israel

 
  Moderator: Prof. Dr. M. Abadzhiev

11.00 – 11.20  SEE THE DIFFERENCE COLGATE®  
MAKES FOR PATIENTS

 Natalia Gateva/Colgate

11.30 – 13.00  FACIAL PAIN – DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
 Rosen Kolarov/Berlin-Chemie/ 
 A. Menarini Bulgaria
 
  Moderator: Dr. S. Dimitrova
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 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ  
 
13.30 – 15.00  ЗА И ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

ФЛУОР В ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА
 Мария Куклева, България

  Модератор:  
Проф. С. Топалова-Пиринска

15.00 – 15.20   РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩИ СРЕДСТВА ЗА 
ОРАЛНА ХИГИЕНА

  Елена Грозданова/Фирма „Патриция“

15.30 – 18.00    ЗЪБ ИЛИ ИМПЛАНТ - КЪДЕ Е ЛИМИТЪТ?
  Стефано Гори, Димитър Филчев,  

Методи Абаджиев, Светослав Славков/
Асоциация „София Дентал Мийтинг“

  Модератор: Проф. Г. Тодоров

Събота, 17.06.2017

 УТРИННА СЕСИЯ

10.00 – 11.30   ПЛАСТИЧНА ПАРОДОНТАЛНА 
ХИРУРГИЯ - НОВИ ТЕНДЕНЦИИ

 Камен Коцилков, България

 Модератор: Проф. Х. Попова

11.30 – 13.00  KОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ 
С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
(ИСМО) В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) 
В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

 Цонко Паунов, Спасена Илиева/ 
 Фирма „Медицинска Техника Инженеринг“

 Модератор: Доц. Т. Узунов

 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

15.00 – 17.00   МЕДИЦИНСКИ ПОДХОД ПРИ 
КОМПЛИЦИРАНИ ЕНДОДОНТСКИ 
СЛУЧАИ

  Силвия Димитрова, Илияна Стоева, Надя 
Бибова, Богомил Андонов/Лекция с 
практическа демонстрация

 Модератор: Д-р С. Димитрова

 PM SESSION  
 
13.30 – 15.00  THE PROS AND CONS OF FLUORIDE IN 

DENTAL PREVENTION
 Maria Kukleva, Bulgaria

  Moderator: Prof. Dr. S. Topalova-Pirinska

15.00 – 15.20   REMINERALIZING ORAL  
HYGIENE PRODUCTS

  Elena Grozdanova/Patricia

15.30 – 18.00    TOOTH OR IMPLANT – WHERE IS THE 
LIMIT?

  Stefano Gori, Dimitar Filtchev, Metodi 
Abadzhiev, Svetoslav Slavkov/ 
Sofia Dental Meeting Association

  Moderator: Prof. Dr. G. Todorov

Saturday, June 17, 2017

 AM SESSION

10.00 – 11.30   PLASTIC PERIODONTAL SURGERY – CON-
TEMPORARY APPROACHES

 Kamen Kotsilkov, Bulgaria

 Moderator: Prof. Dr. Hr. Popova

11.30 – 13.00  CONTROL OF HEALTHCARE ASSOCIATED 
INFECTIONS (HAI) IN DENTAL PRACTICE 
PRACTICAL APPLICATION OF THE BASIC 
MEASURES FOR PREVENTION OF HEALTH-
CARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAI) IN 
DENTAL PRACTICE

 Tsonko Paunov, Spasena Ilieva/  
 Medical Technics Engineering

 Moderator: Assoc. Prof. Dr. T. Uzunov

 PM SESSION

15.00 - 17.00   MEDICAL APPROACH TO COMPLICATED 
ENDODONTIC CASES

  Silvia Dimitrova, Iliyana Stoeva, Nadia Bibova, 
Bogomil Andonov/Lecture with practical 
demonstration

 Moderator: Dr. S. Dimitrova
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС

Петък, 16.06.2017

 УТРИННА СЕСИЯ

09.30 – 11.30    ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА 
КАРЦИНОМИ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ

 Владимир Поповски, Македония

 Модератор: Проф. Ц. Тончев 
 
11.30 – 13.00   ОТПЕЧАТЪЦИ, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ 
ЗА СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ

 Андреас Цагаракис/Фирма „Карис М“

 Модератор: Доц. Т. Узунов 

 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

14.00 – 15.30  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТАТА В 
ЕКИП - НАЧИНИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И 
ВИСОКИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Жози Бакиш, Израел

 Модератор: Доц. И. Стоева-Иванова

15.30 – 17.00  КОМПЛЕКСНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ И 
ОРФАЦИАЛНИТЕ ИМ ИЗЯВИ

 Миглена Балчева, България

 Модератор: Доц. И. Стоева-Иванова

STATE PUPPET THEATRE

Friday, June 16, 2017

 AM SESSION

09.30 – 11.30    CONTROVERSES REGARDING THE TREAT-
MENT OF SALIVARY GLAND CARCINOMAS

  Vladimir Popovski, Macedonia

 Moderator: Prof. Dr. Ts. Tonchev

11.30 – 13.00   IMPRESSIONS TO IMPRESS. DIFFERENT 
IMPRESSION TECHNIQUES 

 Andreas Tsagarakis/Caris M

 Moderator: Assoc. Prof. Dr. T. Uzunov

 PM SESSION

14.00 – 15.30  IMPROVEMENT OF TEAM WORK - WAYS 
FOR EFFICIENCY AND HIGH CLINICAL 
RESULTS

 Zhozi Bakish, Israel

 Moderator:   
 Assoc. Prof. Dr. I. Stoeva-Ivanova

15.30 – 17.00  COMPLEX ALLERGIC DISEASES AND THEIR 
OROFACIAL MANIFESTATIONS

 Miglena Balcheva, Bulgaria

 Moderator:  
 Assoc. Prof. Dr. I. Stoeva-Ivanova
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Събота, 17.06.2017

 УТРИННА СЕСИЯ

10.00 - 11.30   УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА - РОЛЯ И МЯСТО НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ ОДИТ. РАЗВИТИЕ НА 
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА 
ПРАКТИКА

 Златица Петрова, България

  Модератор: Д-р С. Димитрова

11.30 - 13.00    ФОТОЧУВСТВИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ КАТО 
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ В УСТНАТА 
КУХИНА

 Станимир Банчев/Фирма „Линеа Трейдинг“

  Модератор: Проф. М. Куклева

 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
 
14.30 – 16.00   1-3 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

  1. ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО 
НА ОЗОНА ВЪРХУ МАРГИНАЛНАТА 
МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ ОКОЛО 
АДХЕЗИВНИ ОБТУРАЦИИ

  Ж. Кирилова, С. Топалова-Пиринска

  2. ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА 
МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД 
ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ 
КОРОНИ

  Д. Костурков, В. Иванчева, Т. Узунов,  
Ц. Узунов

  3. АКУСТИЧЕН АНАЛИЗ В 
ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

  М. Христозова, Хр. Кисов, Д. Шопова,  
Т. Божкова, Р. Казакова, Т. Балакумар

  Модератор:  
Проф. С. Топалова-Пиринска

Saturday, June 17, 2017

 AM SESSION

10.00 - 11.30   RISK MANAGEMENT IN DENTAL  
PRACTICE - EXECUTIVE AGENCY “MEDICAL 
AUDIT” ROLE AND COMPETENCES.  
DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORK 
AND COURT PRACTICE

 Zlatitsa Petrova, Bulgaria

  Moderator: Dr. S. Dimitrova

11.30 - 13.00    PHOTODYNAMIC THERAPY - ALTERNATIVE 
METHOD OF TREATING BACTERIAL INFEC-
TIONS IN THE ORAL CAVITY

 Stanimir Banchev/Linea Trading

  Moderator: Prof. Dr. M. Kukleva

 PM SESSION
 
14.30 – 16.00   1-3 ORAL PRESENTATIONS

  1. INFLUENCE OF OZONE ON MARGINAL 
MICROLEAKAGE OF ADHESIVE RESTORA-
TIONS: AN IN VITRO STUDY

  J. Kirilova, S. Topalova-Pirinska

  2. CHANGES IN THE PULP MICROCIRCULA-
TION AFTER TEETH PREPARATION FOR 
COMPLETE CROWNS 

 D. Kosturkov, V. Ivancheva, T. Uzunov,  
 Ts. Uzunov

  3. ACOUSTIC ANALYSIS IN PROSTHETIC 
DENTISTRY

  M. Hristozova, Chr. Kissov, D. Shopova,  
T. Bojkova, R. Kazakova, T. Balakumar

  Moderator: Prof. Dr. S. Topalova-Pirinska
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УЪРКШОП ПРОЯВИ*

Петък, 16.06.2017

ЗАЛА „КОМПАС”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

14.00 – 16.00     Отпечатъци, които  впечатляват. 
Представяне на различни техники 
за снемане на отпечатъци

 Андреас Цагаракис, Гърция
 Уъркшоп, организиран от фирма „Карис М”

ДИСКУСИОННИ ПАНЕЛИ

Събота, 17.06.2017

ЗАЛА „КОМПАС”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

10.00 – 12.00     Приложение на Шуслерови соли на 
Немския хомеопатичен съюз в 
общата дентална практика

  Нина Еленкова-Пападопулу, България 
Дискусионен панел,  
организиран от фирма „Алпен Фарма“

14.00 – 16.00     Приложение на фоточувствителната 
терапия в ежедневната дентална 
практика

  Станимир Банчев, България 
Дискусионен панел,  
организиран от фирма „Линеа Трейдинг”

*Участието в уъркшоп проявите и дискусионните панели 
е без заплащане на допълнителна такса.

WORKSHOPS*

Friday, June 16, 2017

“COMPASS” HALL, HOTEL “BULGARIA”

14.00 – 16.00     Impressions to impress. Different impres-
sion techniques

 Andreas Tsagarakis, Greece
 Workshop organized by Caris M

DISCUSSION PANELS

Saturday, June 17, 2017

“COMPASS” HALL, HOTEL “BULGARIA”

10.00 – 12.00     Application of Schusslersalts of German 
Homeopathic Union (DHU) in general

 dental practice
  Nina Elenkova-Papadopulu, Bulgaria
 Discussion panel organized by Alpen Pharma

14.00 – 16.00     Application of photodynamic therapy in 
daily dental practice

  Stanimir Banchev, Bulgaria
 Discussion panel organized by Linea Trading

*Workshops and discussion panels participation there is no 
extra fee.
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС 

16-17.06.2017 г. /петък и събота/ 

Събота, 17.06.2017 г.
13.00 – 14.30  Представяне на постерите пред 

научния комитет 

  Председател: 
  Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска
  

1.  АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОТО 
ОФОРМЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЛЪЖИЦА ПРИ 
ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 

  Д. Шопова, Т. Божкова, Д. Славчев, М. Христозова

2.  ТЕСТ-ИНТЕРВЮ ЗА ЛИЧНОСТНА САМООЦЕНКА, 
ОПРЕДЕЛЯЩ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТИП НА ПАЦИЕНТА 

  Г. Илиев, Ж. Павлова, Д. Филчев

3.  ВЛИЯНИЕ НА ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА ВЪРХУ 
ВИТАЛИТЕТА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ АПИКАЛНА 
ПАПИЛА

 Кр. Христов, Н. Гатева, П. Станимиров

4.  СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА В ПРОЦЕСА НА 
ФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ 

  Н. Митова, М. Рашкова, А. Козаров

5.  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
ВЪРХУ ПРОБИВА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ

  Н. Тонева, М. Пенева

6.  ИДЕЯТА „ДЕНТАЛЕН ДОМ“ СРЕД МАЙКИ НА ДЕЦА ДО 3 
ГОДИНИ

  Р. Боговска-Гигова, Р. Кабакчиева

7.  СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРИБОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ 

  В. Александрова, Н. Манчорова, Ст. Владимиров,  
Св. Александров

8.  СРЕДНА СТОЙНОСТ НА НИВАТА НА ПУЛПНАТА КРЪВНА 
ПЕРФУЗИЯ НА ГОРНИ КАНИНИ, ИЗМЕРЕНИ ЧРЕЗ ЛАЗЕР 
ДОПЛЕР ФЛОУМЕТРИЯ

  В. Стефанова, Р. Аргиров, К. Трифонов, Ж. Райчева,  
В. Стамова, А. Колев, Св. Воденичаров, Сн. Цанова, 
Ст. Владимиров

POSTER PROGRAMME

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS 

June 16 - 17, 2017  /Friday and Saturday/

Saturday, 17.06.2017
13.00 – 14.30   Presentation of the posters to the  

Scientific committee

  Chairperson: 
  Prof. Dr. Snezhanka Topalova-Pirinska
  

1.  A SURVEY ABOUT FUNCTIONAL IMPRESSION TECH-
NIQUE IN COMPLETE DENTURES FABRICATION

  D. Shopova, T. Bozhkova, D. Slavchev, M. Hristozova

2.  TEST-INTERVIEW FOR PERSONALITY SELF-EVALUA-
TION DETERMINING PSYHOLOGICAL TYPE OF THE 
RESPONDENTS

  G. Iliev, J. Pavlova, D. Filtchev

3.  INFLUENCE OF CITRIC ACID ON VIABILITY OF STEM 
CELLS FROM APICAL PAPILLA

  K. Hristov, N. Gateva, P. Stanimirov

4.  SUBGINGIVAL MICROFLORA IN THE PROCESS OF PER-
MANENT DENTITION FORMATION 

  N. Mitova, M. Rashkova, A. Kozarov

5.  THE INFLUENCE OF DESEASES ON TEMPORARY TEETH 
ERUPTION DURING THE INFANT AGE

  N. Toneva, M. Peneva

6.  THE IDEA OF "DENTAL HOME" AMONG MOTHERS OF 
CHILDREN UP TO 3 YEARS OF AGE

  R. Bogovska-Gigova, R. Kabakchieva

7.  ESTABLISHMENT OF EXPERIMENTAL MODEL FOR 
CONDUCTING TRIBOLOGICAL TESTS OF DENTAL MA-
TERIALS

  V. Alexandrova, N. Manchorovа, St. Vladimirov,  
Sv. Aleksandrov

8.  MEAN VALUE OF THE BLOOD PULP PERFUSION LEV-
ELS OF UPPER CANINE TEETH MEASURED BY LASER 
DOPPLER FLOWMETRY

  V. Stefanova, R. Argirov, K. Trifonov, J. Raicheva,  
V. Stamova, A. Kolev, Sv. Vodenicharov, Sn. Tsanova,  
St. Vladimirov
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9.  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ - АНАЛИЗ С T-SCAN 8 

  М. Димова-Габровска, И. Герджиков

10.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ДЪВКАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ СЛЕД МАКСИЛАРНА 
РЕЗЕКЦИЯ 

  И. Герджиков, М. Димова-Габровска

11.  ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОРАЛНО ЗДРАВЕ ПРИ 
ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

  П. Бакърджиев, М. Пенева

9.  EXAMINATION OF MASTICATORY FUNCTION IN 
PATIENTS WITH COMPLETE DENTURES- T-SCAN 8 
ANALYSIS

  M. Dimova-Gabrovska, I. Gerdzhikov

10.  POSSIBILITIES FOR RESTORATION OF MASTICATORY 
FUNCTION IN PATIENTS AFTER MAXILLARY RESEC-
TION

  I. Gerdzhikov, M. Dimova-Gabrovska

11.  ORAL HEALTH PROMOTION PROGRAM IN PRE-
SCHOOL CHILDREN

  Bakardjiev P., M. Peneva
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ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.  ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОЗОНА 
ВЪРХУ МАРГИНАЛНАТА МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ 
ОКОЛО АДХЕЗИВНИ ОБТУРАЦИИ

  Ж. Кирилова, С. Топалова-Пиринска

2.  ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД 
ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ

  Д. Костурков, В. Иванчева, Т. Узунов, Ц. Узунов

3.  АКУСТИЧЕН АНАЛИЗ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА

  М. Христозова, Хр. Кисов, Д. Шопова, Т. Божкова,  
Р. Казакова, Т. Балакумар

ORAL PRESENTATIONS

1.   INFLUENCE OF OZONE ON MARGINAL MICROLEAKAGE 
OF ADHESIVE RESTORATIONS: AN IN VITRO STUDY

  J. Kirilova, S. Topalova-Pirinska

2.  CHANGES IN THE PULP MICROCIRCULATION AFTER 
TEETH PREPARATION FOR COMPLETE CROWNS

  D. Kosturkov, V. Ivancheva, T. Uzunov, Ts. Uzunov

3.  ACOUSTIC ANALYSIS IN PROSTHETIC DENTISTRY
  M. Hristozova, Chr. Kissov, D. Shopova, T. Bojkova,  

R. Kazakova, T. Balakumar
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LecturesЛекции
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП - НАЧИНИ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ВИСОКИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Д-р Жози Бакиш, Израел

    В нашето време на нови техно-
логии и информационен поток се 
срещаме с все по-високите изи-
сквания от страна на пациентите 
ни. Избледняват границите меж-
ду възприятието за пациент и 
клиент. Ние, денталните лекари, 
сме изправени пред нови пре-
дизвикателства. Добрият инди-
видуален професионализъм е 
само едно от условията за успеш-
на практика.

В лекцията ще бъдат разгле-
дани основни аспекти от личен опит в организацията на 
клиниката, както и работа в екип от специалисти, асистенти, 
хигиенисти, администрация  и тяхното взаимодействие - цел 
постигане на високи клинични и финансови резултати.

* * *
Завършил Факултета по дентална медицина към 

Медицинския университет, гр. Пловдив – 1987 г.
Собственик  и мениджър на “B.F.AESTHETICS M-DENT LTD.”, 

мрежа от частни дентални клиники в Израел.
Главен лекар към денталния отдел на държавна 

здравноосигурителна каса – 1994 г. – 2004 г.
Ръководител отдел „Комплексно дентално лечение под 

обща наркоза” към Централната градска болница „Барзилай’’, 
гр. Ашкелон  от 1993 г. до 1997 г.

Специализира в областта на имплантологията, естетика и 
дентален мениджмънт.

Един от раделите и активните участници за възраждане на 
Българския зъболекарски съюз.

IMPROVEMENT OF TEAM WORK-WAYS FOR EFFICIENCY 
AND HIGH CLINICAL RESULTS
Dr. Zhozi Bakish, Israel

In the age of new technologies and information flow, we meet 
with increasingly higher requirements by our patients. Fade 
the boundaries between perception of patient and client. We, 
dental doctors, are faced with new challenges. A good individual 
professionalism is only one of the conditions for a successful 
practice. In the lecture will be addressed the basic aspects of 
my personal experience in the organization of the clinic, as well 
as working in a team of professionals, assistants, hygienists, 
administration and their interaction - the aim of achieving high 
clinical and financial performance.

* * *
Graduated from the Faculty of Dental Medicine, Мedical 
University Plovdiv – 1987.
Owner and Manager of "B.F. AESTHETICS M-DENT LTD.", a network 
of private dental clinics in Israel. 
Chief Medical Officer in the dental Department of the State 
health insurance clinic – 1994 - 2004.
Department Manager of complex dental treatments under 
General anesthesia to the Central city hospital, “Barzilai”, 
Ashkelon since 1993 up to 1997.
Specializing in implantology, aesthetics and dental management.
One of the active participants of the Bulgarian Dental Association 
re-еstablishment.
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КОМПЛЕКСНИ АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ И  
ОРФАЦИАЛНИТЕ ИМ ИЗЯВИ
Доц. д-р Миглена Балчева, дм, България

Алергията е социално-значимо 
заболяване. Проблемите, които 
води след себе си, повлияват 
здравето на индивида (общо и 
орално), психичното му състоя-
ние и възможността му за свобод-
на комуникация в обществото. 

Алергичните заболявания са с 
богата етиология и симптомати-
ка – практически всеки фактор от 
заобикалящата ни среда може да 
доведе до нежелани странични 
реакции с локална или генерали-
зирана изява и с различна степен 

на тежест. Най-интересни за нас са орофациалните симптоми, 
представени от контактен стоматит и дерматит, хейлит, анги-
оедем, лихеноидни лезии, афти, еритем и т.н. Ето защо се на-
сочваме към разглеждане на алергичните заболявания, които 
най-често дават орофациална изява и имат отношение към 
денталната практика – това са т.нар. „комплексни алергични 
болести“ – медикаментозна, хранителна и инсект алергия. 

Настоящата лекция ще се фокусира върху всяка от тези 
алергични болести и орофациалните им изяви. Голяма част от 
тази симптоматика може да е инициирана и от употребата на 
дентални медикаменти и материали. Тъй като при различна 
етиология клиничните характеристики са идентични, конкрет-
ният причинител може да се определи само чрез адекватна 
и пълна анамнеза и правилно подбрани клинични и/или па-
раклинични тестове. Не е за пренебрегване и възможността 
за възникване на кръстосана реактивност между отделните 
медикаментозни алергени и между латексови и растителни 
хранителни алергени. С цел профилактика на тези проблеми 
е добре да се следват някои препоръки.

* * *
Професионален опит
2016 г. – доцент по „Дентална клинична алергология“ към 

катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“, 
Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 
Варна

2015 г. – главен асистент по същата специалност в катедра 
„Консервативно зъболечение и орална патология“, Факултет 
по дентална медицина, Медицински университет – Варна

2008 г. – асистент по същата специалност в катедра 
„Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“, 
Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 
Варна

2001 г. – общопрактикуващ лекар по дентална медицина – 
София, Варна

Образование
2015 г. – доктор по медицина – Медицински университет – 

Варна. Тема на дисертацията: „Орален алергичен синдром 
като проява на хранителна алергия“

2013 г. – специалист по „Дентална клинична алергология“ – 
Медицински университет – Варна 

2001 г. – магистър по „Стоматология“ – Медицински 
университет – София 

1995 г. – Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Добрич 

COMPLEX ALLERGIC DISEASES AND THEIR OROFACIAL 
MANIFESTATIONS
Assoc. Prof. Dr. Miglena Balcheva, DMD, PhD, Bulgaria

Allergy is a disease with great social significance. Problems that 
brings with it affect individuals’ general and oral health, mental 
state and ability for free communication. 
Allergic diseases have rich etiology and clinical features – 
practically any environmental factor may lead to adverse side 
reactions with local or general manifestations and varying 
severity degree. Most interesting for us are orofacial symptoms, 
represented by contact dermatitis and stomatitis, cheilitis, 
angioedema, lichenoid lesions, aphthae, erythema, etc. That’s 
why we review allergic diseases that most frequently give 
orofacial manifestations and are relevant to dental practice – 
these are the so-called “complex allergic diseases” – drug, food 
and insect allergy. 
This lecture will focus on each of these allergic diseases and their 
orofacial manifestations. Many of the symptoms can be initiated 
by the use of dental materials and drugs. As in cases of varying 
etiology clinical features are identical, the exact cause can be 
determined only through adequate and complete medical 
history and properly selected clinical and/or paraclinical tests. 
The possibility of cross-reactivity between certain drug allergens, 
and latex and plant food allergens should not be ignored also. 
In order to prevent these problems, it is good to follow some 
recommendations.

* * *
Professional experience
2016 – Associate Professor in Dental Clinical Allergology at 
Department of Conservative Dentistry and Oral Pathology at 
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Varna 
2015 – Chief Assistant Professor in Dental Clinical Allergology 
at Department of Conservative Dentistry and Oral Pathology at 
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Varna
2008 – Assistant Professor in Dental Clinical Allergology at 
Department of Conservative Dentistry and Pediatric Dentistry at 
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Varna 
2001 – General dental practitioner – Sofia, Varna

Education
2015 – PhD in Dental Medicine – Medical University – Varna. Topic 
of doctoral thesis: “Oral allergy syndrome as a manifestation of 
food allergy”
2013 – Specialist in Dental Clinical Allergology – Medical 
University – Varna 
2001 – Master in Stomatology – Medical University – Sofia 
1995 – English language school “Geo Milev” – Dobrich

Research lines
Dental allergology, food allergy, disturbance fields’ diagnostics, 
oral pathology
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Научни направления
Дентална алергология, хранителна алергия, фокална 

диагностика, орална патология

Научноизследователска и публикационна дейност
Над 35 участия в научни конгреси в страната и чужбина. 

Автор и съавтор на 18 публикации (с 19 цитирания),  
3 учебника (български и английски език) и 2 монографии. 

Членства
БЗС, БНДДМ, ДЛО, БАОМ, ЕАОМ

Research and publication activities
More than 35 participations in scientific congresses and 
conferences in Bulgaria and abroad. Author and co-author in 18 
articles (with 19 citations), 3 textbooks for students (in English 
and Bulgarian) and 2 treatises.  

Memberships
BgDA, BSSDM, DLA, BAOM, EAOM



17-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  17th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

27

ФОТОЧУВСТВИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН 
МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ В 
УСТНАТА КУХИНА
Участието на лектора и представената тема са 
спонсорирани от фирма „Линеа Tрейдинг“
Д-р Станимир Банчев, България

Методите за превенция и кон-
тролиране на инфекциите в уст-
ната кухина се развиват непре-
къснато. Това обуславя 
прилагането на различни тера-
певтични вещества с цел премах-
ване въздействието на патоген-
ните бактериални щамове в 
пародонтални джобове около 
поставени вече дентални им-
плантати или в самия ендодонт, 
както и в търсене на алтернатива 

на антибиотичната терапия, която често предизвиква резис-
тентност или проявява нежелателна неспецфичност при сис-
темния прием.

Ето защо е важно да бъдат представени алтернативни ме-
тоди за антибактериална терапия.

Системата PACT 300 е иновативен метод за борба с бакте-
риалните инфекции в устната кухина, които са отговорни за 
загубата на зъбодържащия апарат, респективно - загубата на 
зъби. Базирана на действието на фоточувствителни багрила, 
тя съдържа в себе си сенситайзър с висока реактивност, как-
то и съвременен нискоенергиен лазер, който го активира. 
Системата PACT 300 е завършен продукт, прилагащ в пълна 
степен преимуществата на фотодинамичната терапия.

Изключително широкият спектър на приложение и лесно-
то и безболезнено приложение прави PACT 300 незаменим 
в ежедневната практика както на общопрактикуващия зъбо-
лекар, така и на лекаря по дентална медицина - специалист.

Фотодинамичната терпия с мощното си антибактериално 
действие предоставя нова възможност за превенция на ин-
фекции в устната кухина.

Повлиявайки на грам-отрицателни и грам-положителни 
бактерии, фунги и някои вируси, фотодинамичната терапия 
се налага все повече в денталната медицина като безопасен 
и алтернативен метод за борба с инфекциите.

Важно условие за провеждането на ефективна фотодина-
мична терапия и е правилната комбинация между фотосен-
ситайзер и нискоенергиен диоден лазер. Толониевият хло-
рид в системата PACT 300 и диодната светлина в рамките на 
632-644 nm са причината за 99.99 % бактерицидност, която се 
доказва при PACT 300.

Отделно, самата лазерна светлина в този си диапазон на 
вълната засилва и стимулира регенераторните способности 
на макроорганизма и допринася за по-пълноценния ефект от 
лечението, което се провежда.

Както става ясно, навлизането на фотодинамичната тера-
пия в ежедневието на всеки лекар по дентална медицина до-
принася за по-доброто лечение и повишаване на качеството 
на денталната медицина във всеки аспект на тази дисципли-
на.

* * *
Д-р Станимир Банчев е роден през 1981 г. в град Хасково.
Завършва Факултета по дентална медицина при Медицин-

ски университет - Пловдив през 2005 година и вече 12 години 
практикува в собствена дентална практика в  родния си град.

PHOTODYNAMIC THERAPY - ALTERNATIVE METHOD OF 
TREATING BACTERIAL INFECTIONS IN THE ORAL CAVITY
The participation of the lecturer and the presented topic are 
sponsored by Linea Trading 
Dr. Stanimir Banchev, Bulgaria

A method for preventing and controlling infections in the oral 
cavity developed continuously. This determines the application 
of different therapeutic agents in order to eliminate the effects 
of pathogenic  bacterial strains in periodontal pockets, placed 
around the already dental implant or in the endodontist, and 
in search of alternative antibiotic therapy, which often causes 
resistance or exhibiting undesirable non-specific  system aeffects.
It is therefore important to present alternative methods of 
antibacterial therapy.
PACT 300 is an innovative method to fighting bacterial infections 
in the oral cavity that are responsible for the loss of supporting 
tissues, respectively, loss of teeth. Based on the operation of 
photosensitive dyes, it contains within itself sensitizer high 
reactivity and contemporary low-energy laser that it activates. 
PACT 300 is a finished product implements fully the advantages 
of photodynamic therapy.
The extremely wide range of applications and easy and painless 
application makes 300 PACT indispensable in daily practice as a 
GP and a dentist - specialist.
Photodynamic treatment with potent antibacterial activity 
provides a new option for prevention of infections in the oral 
cavity.
Influence of gram-negative and gram-positive bacteria, fungi 
and some viruses, photodynamic therapy is very popular in 
dentistry as a safe and alternative method to fight infections.
An important condition for effective photodynamic therapy is 
the right combination between photosensitizer and low energy 
diode laser. Tolonium chloride in the system PACT 300 and laser 
light in the 632-644nm are responsible for 99.99% bactericide 
effect shown at PACT 300.
Separately itself laser light in its current range of wave 
strengthens and stimulates the regenerative abilities of the 
macro-organism and contributes to a more complete effect of 
the treatment, which is conducted.
As is clear, implementation of PDT in every dental practice 
contributes to better treatment and improve the quality of 
dentistry in every aspect of this discipline.

 
* * *

Dr. Stanimir Banchev was born in 1981 in Haskovo.
He graduated from the Faculty of Dentistry at the Medical 
University of Plovdiv in 2005 and practiced for 12 years in private 
dental practice in his hometown.



17-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  17th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

28

Професионалните интереси са насочени основно към па-
родонталните заболявания и имплантологията. От завършва-
нето си непрестанно посещава различни курсове и лекции в 
страната и чужбина, свързани с въвеждането на нови методи 
за лечение на инфекции в устната кухина и повлияване на па-
родонталните заболявания.

Приоритет в практиката са въвеждането и използването 
на различните видове дентални лазери при съвременното 
лечение на заболяванията в устната кухина.

Завършва редица практически курсове в България и чуж-
бина (Германия, Румъния, Италия) в областта на имплантоло-
гията, костната  и мекотъканната регенерация.

Лектор за фирма „Линеа” по отношение фотодинамична 
терапия, чрез системата PACT 300 и приложението й в ден-
талната медицина.

Professional interests focus mainly on periodontal diseases and 
implantology. Attended various courses and lectures at home 
and abroad related to the introduction of new methods to treat 
infections of the oral cavity and influence of periodontal disease.
Priority in practice are the introduction and use of various types 
of dental lasers in modern treatment of diseases of the oral cavity.
He graduated a number of practical courses in Bulgaria and 
abroad (Germany, Romania, Italy) in the field of implantology, 
bone and soft tissue regeneration.
Lecturer for Company Linea, regarding photodynamic therapy 
through PACT system 300 and the application in dental practice.
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МЕДИЦИНСКИ ПОДХОД ПРИ КОМПЛИЦИРАНИ 
ЕНДОДОНТСКИ СЛУЧАИ 

Лекция с практическа демонстрация
Д-р Силвия Димитрова, дм
Доц. д-р Илияна Стоева, дм
Д-р Надя Бибова, дм
Д-р Богомил Андонов

Кореноканалната система се колонизира от десетки па-
тогенни микроорганизми, атакуващи дентиновата повърх-
ност и формирайки бактериален биофилм. Механичното 
инструментиране способства за тяхното редуциране в ендо-
донтското пространство, създавайки обаче размазан пласт - 
предпоставка за блокиране на инфекция, както и за нейната 
екструзия в пародонталния комплекс. Enterococcus faecalis 
има различни механизми за колонизация и адхезия върху 
дентиновата повърхност, както и за защита от имунната реак-
ция на домакина. Иригационните разтвори с техните биофи-
зични и биомеханични качества, активирани чрез ултразвук, 
лазери, отрицателно налягане, възможности за фотодина-
мична дезинфекция и др., са основен и задължителен етап в 
съвременното ендодонтско лечение.

Много често се сблъскваме с комплицирани ендодонтски 
случаи на силно вирулентна инфекция, действала дълго вре-
ме и дълбоко инвазирала дентина, при компрометирани за-
щитни сили на макроорганизма. Стандартните ендодонтски 
протоколи се оказват недостатъчно ефективни, което налага 
включване в лечебния план на различни физиотерапевтични 
процедури. На много от тях се гледа скептично от позицията 
на съвременната ендодонтска наука, но положителните ре-
зултати от практиката често пъти са пример за обратното.  

Неоспорима е взаимовръзката между одонтогенната ог-
нищна инфекция и системното здраве. Сериозно предизви-
кателство пред лекаря по дентална медицина е ендодонт-
ското лечение при медицински-компрометирани пациенти. 
Рискът от дисеминиране на инфекция по време на ендодонт-
ското лечение, както и невъзможността да се гарантира във 
всички случаи абсолютна стерилност на ендодонтскто прос-
транство, създава предпоставки за влошаване на системното 
заболяване. Възниква въпросът дали е оправдано провеж-
дане на ендодонтско лечение във всички случаи, когато от 
клинична и техническа гледна точка няма затруднения за 
неговото осъществяване. 

Чрез дискусия върху клинични случаи от практиките на 
лекторите, резултати от собствени  изследвания и практиче-
ска демонстрация на живо, ще бъдат изведени принципи на 
медицински подход при ендодонтско лечение на комплици-
рани ендодонтски случаи. 

* * *
Д-р Силвия Димитрова, дм

      Родена през 1972 г. в гр. Плов-
див, България

1990 г. - завършва Образцова 
математическа гимназия – Плов-
див

1996 г. - дипломира се във 
Висш медицински институт, Сто-
матологичен факултет – Пловдив

От 1997 г. - редовен асистент в 
катедра „Терапевтична стомато-
логия”, понастоящем „Оператив-
но зъболечение и ендодонтия”

MEDICAL APPROACH TO COMPLICATED ENDODONTIC 
CASES

Lecture with practical demonstration
Dr. Silvia Dimitrova, PhD
Assoc. Prof. Dr. Iliyana Stoeva, PhD
Dr. Nadia Bibova, PhD
Dr. Bogomil Andonov

The root canal system is colonized by dozens of pathogenic 
microorganisms that attack the dentin surface and form a 
bacterial biofilm. Working on teeth with mechanical tools 
contributes to the reduction of pathogenic microorganisms in 
the endodontic space spreading at the same time a layer that 
is a precondition for blocking infection and for its extrusion in 
the periodontal complex. Enterococcus faecalis has different 
mechanisms for colonization and adhesion on the dentin surface 
as well as for defence against the host’s immune response. 
Irrigation solutions, with their biophysical and biomechanical 
properties, activated by ultrasound, lasers, negative pressure, 
photodynamic disinfection, etc., are a basic and mandatory 
stage in modern endodontic treatment.
We often face complicated endodontic cases of severe and long-
acting virulent infections that have deeply invaded the dentin 
where the defensive forces of the macroorganism have been 
compromised. Standard endodontic protocols turn out to be 
insufficiently effective which necessitates inclusion of a variety 
of physiotherapeutic procedures in the therapeutic plan. Many 
of them are skeptically viewed from the position of modern 
endodontic science however the positive results from practice 
are often an example of the opposite.
The relationship between odontogenic focal infections and 
systemic health is uncontested. The endodontic treatment 
of medically compromised patients is a serious challenge 
for dentists. The risk of disseminating an infection during 
endodontic treatment as well as the impossibility to guarantee 
absolute sterility of the endodontic space in all cases creates 
conditions for aggravating a systemic disease. A question arises 
whether endodontic treatment is justified in all cases where it 
would not involve any clinical and technical difficulties.
The principles of the medical approaches to the endodontic 
treatment of complicated endodontic cases will be determined 
on the basis of discussions on clinical cases from the lecturers’ 
practice, own research results and a live demonstration.

 
* * *

Dr. Silvia Dimitrova, PhD

1972 - born in Plovdiv, Bulgaria
1990 - graduated  School of Mathematics - Plovdiv
1996 - graduated Faculty of Dental Medicine, MU - Plovdiv
Since 1997 - Assistant Professor in Department of Operative 
dentistry and Endodontics
Acquired specialty Therapeutic Dentistry, General Dental 
Medicine, Operative Dentistry and Endodontics
2014 – Acquired PhD degree
Since 2006 organizes Endodontic lectures and practical courses
Published scientific articles in Bulgarian and international 
professional journals
Vice President of BgDA, President of Qualification and 
Accreditation Commission
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2001 г. - старши асистент
2006 г. - главен асистент
Има придобити 3 специалности – „Терапевтична стомато-

логия”, „Обща стоматология” и „Оперативно зъболечение и 
ендодонтия”

2014 г. - придобива ОНС „Доктор”
Преминала е обучения при водещи специалисти в облас-

тта на естетичната дентална медицина и ендодонтията
От 2006 г. провежда лекции и практически курсове по 

ендодонтия. Има редица  публикации в български и чуждес-
транни научни издания

Зам.-председател на БЗС, председател на ККА на БЗС. Член 
на УС на БНСД, член на БЕО, зам.-председател на Научния ко-
митет на 16-и и 17-и Научни конгреси на БЗС, Бургас

Доц. д-р Илияна Стоева, дм
Илияна Стоева завършва ден-

тална медицина в Медицински 
университет – София през 2002 
година. Защитава докторат през 
2009 година. В момента е доцент 
във Факултета по дентална меди-
цина в Пловдив. Д-р Стоева има 
опит в областта на денталната 
алергология и огнищната диаг-
ностика на одонтогенната ин-
фекция. Автор е на повече от 40 
статии.

Д-р Надя Бибова, дм

Родена на 20.04.1978 година в 
гр. Асеновград. Завършва висше 
образование в Стоматологичен 
факултет - Пловдив през 2002 
г. От 2003 година работи като 
асистент в катедра „Оператив-
но зъболечение и ендодонтия” 
на ФДМ – Пловдив. През 2009 г. 
придобива специалност „Опера-
тивно зъболечение и ендодон-
тия”. През 2017 г. придобива ОНС 
„Доктор“. Тема на дисертационен 
труд „ErYAG лазер асистирана 

иригация на коренови канали – експериментални и клинич-
ни проучвания“. Участвала е с постери и доклади на различни 
форуми в България. 

Д-р Богомил Андонов

Роден 1980 година в гр. Плов-
див. Завършва висше образова-
ние в Стоматологичен факултет 
- Пловдив през 2005 г.

От 2008 година работи като 
асистент в катедра „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия” на 
ФДМ – Пловдив.

През 2012 придобива специ-
алност „Оперативно зъболече-
ние и ендодонтия”.

Участвал е с постери и докла-
ди на различни форуми в България. 

Member of Management council of BNSD, member of BEO
Vice President of Scientific Committee of 16th and 17th Scientific 
Congress of BgDA

Assoc. Prof. Dr. Iliyana Stoeva, PhD

Iliyana Stoeva garaduated from Medical University of Sofia with 
a doctor of dental medicine in 2002. She received her PhD in 
2009. She is presently an Associate Professor in Faculty of Dental 
Medicine in Plovdiv. Dr Stoeva has an experience in dental 
allergology and focal diagnostic of odontogenic infection. She is 
an author of more than 40 scientific articles.

Dr. Nadia Bibova, PhD

Date of birth 20.04.1978. Graduate at Medical University - Plovdiv, 
Faculty of Dental Medicine in 2002. Assistant Professor at Medical 
University - Plovdiv, Faculty of Dental Medicine since 2003. 
MSD – Operative Dentistry and Endodontics since 2012. PhD 
thesis “ËrYAG laser assisted irrigation in endodontic treatment - 
experimental and clinical research”. Participate with posters, oral 
presentations and lectures in different dental forums.

Dr. Bogomil Andonov

Date of birth 31.12.1980. Graduate at Medical University Plovdiv, 
Faculty of Dental Medicine in 2005.
Assistant Professor at Medical University Plovdiv, Faculty of 
Dental Medicine since 2008.
MSD – Operative Dentistry and Endodontics since 2012.
Participate with posters, oral presentations and lectures in 
different dental forums.
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ПЛАСТИЧНА ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ - НОВИ 
ТЕНДЕНЦИИ 
Доц. д-р Камен Коцилков, дм, България

Катедра „Пародонтология”, Факултет по дентална меди-
цина, Медицински Университет – София, България

Съвременната дентална меди-
цина налага все по-високи стан-
дарти за постигане на цялостно 
възстановяване на засегнатите 
зъбни и пародонтални структу-
ри, като неизменно включват 
възстановяването на нормална-
та морфология на мукогингивал-
ната област.

В последните години бяха 
представени хирургични техни-

ки, които целят постигането на  пълна тъканна презервация, 
за да се постигне и поддържа първичното оздравяване през 
критичните стадии на оздравителния процес.

Целта на настоящата лекция е да представи и онагледи с 
клинични случаи съвременните подходи в диагнозата и ле-
чението на различни мукогингивални проблеми. Ще бъдат 
представени алтернативни възможности за прилагането на 
подходите на пластичната пародонтална хирургия за пости-
гането на предвидими функционални и естетични резултати.

* * *
-  1999 - завършва Факултет по дентална медицина, МУ - 

София 
- От 2000 до сега - частна практика
-  2001 - 2005 - хоноруван асистент в катедра по „Пародон-

тология”, ФДМ, МУ - София
-  2006 - 2007 - асистент в катедра по „Пародонтология”, 

ФДМ, МУ - София
- 2008 - придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”
-  2008 - международно лятно училище 2008 г. за клинич-

на пародонтология и  имплантология, Хайделберг, Гер-
мания

-  2007 - 2011 - старши асистент в катедра по „Пародонто-
логия”, ФДМ, МУ - София

-  2011 - 2015 - главен асистент в катедра по „Пародонто-
логия”, ФДМ, МУ - София

- 2015 - научна степен „доктор”
-  От  2015 до сега - доцент в катедра по „Пародонтология”, 

ФДМ, МУ - София

Доц. Коцилков работи активно в областта на пародон-
тологията и имплантологията. Основните му интереси са 
насочени към антимикробна терапия на пародонталните 
заболявания, регенеративна терапия, мукогингивална и ми-
кроскопска хирургия.

Доц. Коцилков е активен член на ITI (International team of 
Implantology), БНСД и БЗС.

Доц. Коцилков е автор и съавтор на над 30 публикации в 
наши и международни издания и е участвал с научни презен-
тации на над 50 международни научни конгреса.

Доц. Коцилков е водил 16 лекции и практически курсове 
по пародонтология, имплантология и пародонтална хирур-
гия.

PLASTIC PERIODONTAL SURGERY – CONTEMPORARY 
APPROACHES
Assoc. Prof. Dr. Kamen Kotsilkov, DDS, PhD, Bulgaria

Depatrment of Periodontology, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Sofia, Bulgaria
 
The contemporary dental medicine sets high standards for 
achieving complete rehabilitation of the affected tooth and 
periodontal structures, always including the reconstruction of 
the morphology of the mucogingival area.
In the recent years new surgical approaches were presented, 
aiming the achievement of complete tissue preservation, thus 
providing better conditions for proper healing in the critical 
initial phase of the healing process.
The goal of the current lecture is to present, with a selection of 
clinical cases, the contemporary approaches for the diagnosis 
and treatment of different muco-gingival problems. Alternative 
possibilities for application of the approaches of the plastic 
periodontal surgery will be presented for the attainment of 
predictive functional and aesthetic results.

 
* * *

- 1999 - Master in Dentistry
- Since 2000 - private practice, Kotsilkovi Dental Clinic
-  2001 - 2005 - Honorary Assistant Professor, Department of 

Periodontology, Faculty of Dental Medicine, MU - Sofia
-  2006 - 2011 - Assistant Professor, Department of 

Periodontology, Faculty of Dental Medicine, MU - Sofia
-  2008 - Postgraduate specialization in Periodontology at 

Faculty of Dental Medicine, MU - Sofia
-  2008 - International Summer School 2008 for Clinical 

Periodontology and Implantology, Heidelberg, Germany
-  2011 - 2015 - Chief Assistant Professor, Department of 

Periodontology, Faculty of Dental Medicine, MU - Sofia
-  Since 2015 - Associate Professor, Department of 

Periodontology, Faculty of Dental Medicine, MU - Sofia

Assoc. Prof. Kotsilkov is working mainly in the fields of 
Periodontology and Implantology. His main research interests 
are the antimicrobial therapy of the periodontal diseases, the 
approaches for periodontal and bone regeneration and the 
mucogingival microscopic surgery.
Assoc. Prof. Kotsilkov is member of ITI, BSDA, BgDA.
Assoc. Prof. Kotsilkov is author and co-author of more than 30 
scientific publications and has presented his scientific work at 
more than 50 international scientific congresses.
Assoc. Prof. Kotsilkov has held 16 lectures and practical courses 
in Periodontology, Implantology and Periodontal surgery.
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ЛИЦЕВА БОЛКА – ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 
Участието на лектора и представената тема са 
спонсорирани от фирма „Берлин-Хеми/А. Менарини 
България“
Доц. д-р Росен Коларов, дм, България

   Лицево-челюстната област е 
със сложна анатомия, богато 
кръвоснабдена и инервирана. 
Заболяванията на лицето, устна-
та кухина и горните отдели на 
шията са разнообразни като кли-
нична картина, ход на болестта и 
съответно като лечебни подходи. 
В този смисъл лицевите болки  
заемат основно място. Диферен-
циалната диагноза при характе-
ра на болката е ключ към вярната 
и точна диагноза, а от там и към 

адекватното лечение.
Ето защо, болката е основен симптом на болестта. От дъл-

бока древност до сега изучаването й е вълнувало, вълнува и 
ще вълнува медицинската общност. Тласък в развитието на 
медицината и особено на хирургията е появата на общата 
наркоза. От средата на 19-и век, след въвеждането й и след 
появата на асептиката и антисептиката, започва и съвремен-
ното и научно развитие на медицинското познание и практи-
ка. Съществено място има, както вече бе отбелязано, борбата 
с болката. Развитието на познанието в тази област даде въз-
можност да се усъвършенстват и знанията ни за отделните 
нозологични единици. Това подобри диагностичния процес. 
Овладяването й доведе до въвеждането на много нови и ус-
пешни методи за лечение. 

Ето защо, всичко онова, което е свързано с познанието 
като теория и практика, свързано с болката е от съществено 
значение. В съвременната медицинска наука и практика този 
въпрос е във фокуса на медицинската общност по цял свят. 
Организирането и провеждането на различни медицински 
форуми по света, свързани с болката и нейното повлияване 
са ярко доказателство за актуалността на този проблем. Съз-
даването на стратегии за борба с болката изисква мултидис-
циплинарен подход. Необходимо е в този смисъл да вървят 
ръка за ръка специалисти от отделните медицински специал-
ности, както и представители на фармакологичната общност.

В настоящата лекция е представена болката като основен 
симптом на различните болести.

Разгледани са етиологичните фактори за нейната поява, 
патогенеза и патофизиолигия.

Отделено е основно внимание на различните видове бол-
ка. Представен е диференциално диагностичен алгоритъм 
при поставянето на диагноза в зависимост от характера на 
болката.

Повлияването на болката е съществен проблем в меди-
цинската наука и практика. Ето защо, овладяването й е от ос-
новно значение. Представените аспекти, свързани с терапев-
тичните схеми и стратегии при нейното овладяването, биха 
подпомогнали практикуващите дентални лекари в ежеднев-
ната им практика.

 
* * *

Доц. Росен Коларов е роден на 10.06.1959 г. в София. През 
1984 г. завършва стоматология в Стоматологичен факултет, 
София. През 1984 г. и 1985 г. работи в с. Дибич, обл. Шумен, 
като участъков стоматолог. От 1985 г. е избран за асистент в 
катедрата по Хирургична стоматология на Стоматологичен 
факултет – София. Последователно преминава през старши 

FACIAL PAIN – DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
The participation of the lecturer and the presented topic are 
sponsored by Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria
Assoc. Prof. Dr. Rosen Kolarov, PhD, Bulgaria

Maxillofacial area has a complex anatomy, richly vascularised 
and innervated. The face, oral cavity and upper neck diseases are 
diverse as clinical picture, course of the disease and treatment 
approaches. In this regard, facial pains take a major part. The dif-
ferential diagnosis in the nature of the pain is the key to accurate 
diagnose and adequate treatment afterwards.
That is why, pain is a main disease symptom. From ancient times 
until now the study of pain has intrigued and continues to in-
trigue the medical community.   Propulsion in the development 
of medicine and especially of the surgery is the launch of the 
common anaesthesia. From the middle of 19th century, after it 
has been introduced together with the aseptic and antiseptics, 
the contemporary and scientific development of the medical 
knowledge and practice has started. As mentioned, pain man-
agement has taken a substantial place. The knowledge develop-
ment in this area gave the possibility to also cultivate the knowl-
edge in the separate diseases. This has improved the diagnostic 
process. Coping with pain led to the introduction of many new 
and successful methods for treatment. 
That is why, the knowledge related to pain theory and practice is 
of a great importance.  In the modern medical science and prac-
tice this topic is in the focus all around the world. The organisa-
tion of different medical forums across the world related to pain 
and its coping are a bright evidence for this topical problem. The 
creation of strategies for managing the pain requires multidis-
ciplinary approach. It is necessary, in this sense, specialists from 
different medical specialities as well as representatives of the 
pharmacology community to unite.  
The pain will be presented as a main symptom of different dis-
eases in the following lecture.
Presented are the etiological factors of pain appearance, patho-
genesis and pathophysiology. 
Major attention will be spent on different types of pain. Differen-
tial diagnostic algorithm for diagnosing nature of the pain will 
be presented.
Managing pain is a substantial problem in the medical science 
and practice. That is why coping with pain is very important.  The 
presented aspects related to therapeutic schemes and strategies 
in managing pain will support the doctors of dental medicine in 
their daily practice. 

* * *
Assoc. Prof. Dr. Rosen Kolarov was born on 10.06.1959 in Sofia. 
Graduated in 1984 at Faculty of Dental Medicine, Sofia. In 1984 
and 1985 worked in the village of Dibich, region Shumen, as 
dentist. From 1985 he is appointed as an assistant in dental 
surgery at the Faculty of Dental medicine in Sofia. Successively 
became senior and chief assistant. 
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и главен асистент.
Има четири признати специалности: по „Хирургична сто-

матология”,  „Лицево-челюстна хирургия”, „Обща стоматоло-
гия” и „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

През 2007 г. е избран за доцент по Хирургична стомато-
логия, а през 2014 г. е избран за доцент по Лицево-челюстна 
хирургия в МУ - гр. Варна.

От 2001 г. до 2015 г. е управител на „Специализирана бол-
ница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” 
ЕООД - София.

В момента работи като Началник отдел в Изпълнителна 
агенция Медицински одит. Преподава в МУ, гр. Варна и в НСА 
„Васил Левски“, гр. София.

Автор и съавтор е в над 80 научни публикации, учебни по-
магала и ръководства. Цитиран е над 130 пъти.

Председател е на Управителния съвет на SOS - Детски се-
лища в България.    

Занимава се активно с фотография и има участия в над 70 
национални и международни изложби. Носител е на над 30 
награди, между които в Япония, САЩ, Македония, Сърбия и 
други.

 
Има десетки публикации в нашия и международен печат. 

Негови снимки са собственост на Музея за пресфотография в 
Осло и на Държавния музей за изобразителни изкуства „А. С. 
Пушкин“  в Москва. 

Автор е на девет самостоятелни изложби, показвани в 
България, Австрия, Франция и Полша. 

He has four specialties: Dental surgery, Maxillofacial surgery, 
General dentistry, Social medicine and Health management.
In 2007 became an Associate Professor in dental surgery and 
from 2014 – an Associate Professor in maxillofacial surgery in 
Medical University, Varna.
From 2001 till 2015 is a Director of “Specialized hospital for active 
treatment in Maxillofacial surgery” EOOD in Sofia. 
Currently works as Head of department for the Ministry of Health 
Executive Agency “Medical Audit”. Professor in Medical University 
Varna and the National Sport Academy “Vasil Levski” Sofia. 
Author and co-author of more than 80 scientific publications, 
textbooks and manuals. He has been cited over 130 times. 
Chairman of the management board of SOS Kinderdorf 
International in Bulgaria. 
Dr. Kolarov is a prominent artist-photographer and has over 70 
participations in national and international exhibitions. He has 
more than 30 awards from Japan, USA, Macedonia, Serbia and 
others.
He has dozens of publications in the national and international 
press. His photographs are possessed by the Museum of press-
photography in Oslo and the Pushkin State Museum of Fine Arts 
in Moscow.
Author of nine independent exhibitions displayed in Bulgaria, 
Austria, France and Poland.
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ЗА И ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ФЛУОР В 
ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА 
Проф. д-р Мария Куклева, ДМ, ДМН, България
Катедра по детска дентална медицина, 
Факултет по дентална медицина, 
Медицински университет - Пловдив, България

  Флуорът има уникална роля в 
превенцията и контрола на зъб-
ния кариес. Неговото значение 
за здравето на зъбите е известно 
още в края на ХІХ век. Проучва-
ния, проведени през ХХ век, до-
казват връзката между приема 
на флуор и редукцията на зъбния 
кариес. Тези проучвания дават 
основание за разработване и 
внедряване на различни методи 
за ендогенно и локално прило-

жение на флуор. Флуорната профилактика заема важно мяс-
то в промоцията на оралното здраве. Установява се, че при-
ложението на флуориди чрез различни методи и средства е 
един от основните фактори за намалението на зъбния кариес 
в света. През последните десетилетия епидемиологични 
проучвания документират увеличение на зъбната флуороза 
както в области с флуорирана, така и в области с нефлуори-
рана вода, което породи бурни дебати за флуорната профи-
лактика в много страни в света. Представени бяха доказател-
ства за това, че увеличението на зъбната флуороза се дължи 
на свободния достъп до много различни източници на флу-
ор. Приемът на флуорни добавки в оптимално флуорирани 
райони и употребата на флуорни зъбни пасти от децата под 2 
години са едни от главните рискови фактори за зъбна флуо-
роза. Увеличението на зъбната флуороза, паралелно с нама-
лението на зъбния кариес, постави на дневен ред въпроси, 
свързани с ефективността на флуорната профилактика на 
зъбния кариес. Основният проблем, който трябва да се реши 
е как да се предотврати зъбната флуороза, без да се увеличи 
рискът от зъбен кариес. Променените условия на живот, сво-
бодният достъп на хората до много източници на флуор и 
миналият опит от провеждането на флуорна профилактика 
изискват преосмисляне на някои от действащите препоръки. 
В резултат от професионална дискусия, която беше проведе-
на с участието и водеща роля на професионални организа-
ции в САЩ, Канада, Европа и Австралия, се стигна до промя-
на на препоръките за флуорна профилактика на зъбния 
кариес.

В настоящата лекция се представят положителните ефек-
ти и недостатъците на различните методи на приложение на 
флуора. Дискутират се рискови фактори за поява на зъбна 
флуороза при съвременните условия на живот в страната. 
Предлагат се актуални препоръки за профилактика и кон-
трол на зъбния кариес чрез приложение на флуориди, без 
риск от поява на зъбна флуороза.
 

* * *
Професионален опит
2010 г. – професор по „Детска стоматология“ към катедра 

„Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медици-
на, Медицински университет – Пловдив

2002 г. – доцент по „Детска стоматология“ към катедра 
„Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медици-
на, Медицински университет – Пловдив

1986 г. – главен асистент в катедра „Детска дентална меди-
цина“, Факултет по дентална медицина, Медицински универ-
ситет – Пловдив

THE PROS AND CONS OF FLUORIDE IN DENTAL 
PREVENTION 
Prof. Maria Kukleva, DMD, PhD, DMSc, Bulgaria
Department of Pediatric Dental Medicine 
Faculty of Dental Medicine, 
Medical University - Plovdiv, Bulgaria

Fluoride has an unique role in the prevention and control 
of dental caries. Its significance for the teeth health is known 
since the end of nineteenth century. Researches from twentieth 
century clearly show the correlation between fluoride intake 
and reduction of dental caries. These studies serve as a base for 
development and implementation of various methods for its 
endogenous and topical application. Fluoride has a prominent 
part in oral health promotion. It is proved that the use of 
fluorides through different methods and means is one of the 
main factors, worldwide, leading to reduction of dental caries. In 
recent decades, epidemiological researches indicate an increase 
in dental fluorosis, both in areas with fluoridated water and 
non-fluoridated water, thus causing stormy debates on fluoride 
treatment in many countries. Evidences have been presented, 
confirming that the increase in tooth fluorosis is due to the free 
access to many sources of fluoride. Major risk factors for dental 
fluorosis are the intake of fluoride supplements in areas which 
are optimally fluoridated and the use of fluoride toothpastes by 
children under 2 years old. 

The increase in dental fluorosis has raised concerns about 
the effectiveness of fluoride treatment of caries. The main issue 
to be resolved is how to avoid fluorosis without increased risk 
of caries. The new lifestyle, the free access to many sources of 
fluoride and the past experience with fluoride treatment, call 
upon redefining some of the current recommendations. As a 
result of a professional discussion, held by leading organizations 
from USA, Canada, Europe and Australia, a change in the 
recommendations for fluoride prevention of caries has been 
undertaken. The positive effects and the disadvantages of the 
different methods of fluoride use are presented in the current 
lecture. Risk factors to developing fluorosis in the contemporary 
way of living are discussed. Adapted to the modern world 
references for prevention and control of dental caries, through 
fluoride treatment and without risk of fluorosis, are provided. 

* * *
Work experience
2010 – Professor in Department of Pediatric Dental Medicine, 
Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv
2002 – Associate Professor in Department of Pediatric Dental 
Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Plovdiv
1986 – Chief Assistant Professor in Department of Pediatric 
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University 
- Plovdiv
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1982 г. – старши асистент в катедра „Детска дентална ме-
дицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински уни-
верситет – Пловдив

1975 г. – асистент в катедра „Детска дентална медицина“, 
Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 
Пловдив

1973 г. – общопрактикуващ лекар по дентална медицина – 
Смолян

Образование
2010 г. – доктор на медицинските науки – Медицински 

университет – София. Тема на дисертацията: „Рискови факто-
ри за зъбна флуороза”

2005 г. – специалист по „Обща стоматология“ – Медицин-
ски университет – Пловдив

1999 г. – доктор по медицина – Медицински университет – 
София. Тема на дисертацията: „Профилактика и лечение на 
началния кариес в детска възраст с флуорен гел”

1979 г. – специалист по „Детска стоматология“ – Медицин-
ски университет – София

1973 г. – магистър по „Стоматология“ – Медицински уни-
верситет – София 

1967 г. –  гимназия „Васил Левски“ – гр. Смолян 
Научни направления
Дентална профилактика; епидемиология, диагностика и 

лечение на зъбния кариес в детска възраст; флуорна профи-
лактика и риск от зъбна флуороза

Научноизследователска и публикационна дейност
2 дисертации; автор и съавтор на 3 монографии, 1 учеб-

ник и 3 учебни помагала; над 120 статии в специализирани 
научни издания; над 180 участия в научни форуми в страната 
и чужбина; 1 рационализация; 1 изобретение; 30 статии ин-
дексирани в световната информационна система “MEDLINE” ; 
10 статии реферирани от US National Library of  Medicine; над 
150 цитирания в български и чуждестранни издания, вклю-
чително и с импакт фактор; 3 цитирания в база данните на 
“Cochrane”. Рецензент  на: хабилитации за академични длъж-
ности професор, доцент, главен асистент; дисертации; науч-
ни проекти; научни статии

Професионални позиции
Заместник-ректор „Учебни дейности“, Медицински уни-

верситет - Пловдив
Ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Факул-

тет по дентална медицина
Преподавател на студенти, ръководител на специализан-

ти и докторанти
Национален координатор на „Национална програма за 

профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в 
България“ на МЗ  (2009-2014) и (2015-2020)

Членства
БЗС, FDI, BаSS, БНДДМ, НСЛДДМ, СУБ, DGZMK и др. Член на 

редколегиите на  „Дентална медицина“,  “Folia medica”,  “Dental 
review”.

1982 – Senior Assistant Professor in Department of Pediatric 
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University 
- Plovdiv
1975 – Assistant Professor in Department of Pediatric Dental 
Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Plovdiv
1973  – General dental practitioner -  Dental Clinic in Smolyan
Education
2010 – DMSc – Medical University – Sofia. Dissertation topic: 
"Risk factors for dental fluorosis"
2005 – Specialist in General dentistry, Medical University - Plovdiv
1999 – PhD in Dental Medicine - Dissertation topic: "Prevention 
and treatment of initial caries in children with fluorine gel"
1979 – Specialist in Pediatric stomatology – Medical University 
- Sofia
1973  Master in Stomatology – Medical University – Sofia 
1967  –  High school “Vasil Levski” – Smolyan 
Scientific fields
Dental prophylaxis; epidemiology, diagnosis and treatment of 
dental caries in children; fluoride and risk of dental fluorosis
Public research and public activity
2 theses; author and co-author of 3 monographs, 1 book and 3 
textbooks; over 120 articles in specialized scientific publications; 
over 180 participations in scientific forums in Bulgaria and 
abroad; 1 rationalization; 1 invention; 30 articles indexed in 
world information system  “MEDLINE” ; 10 articles referred 
by US National Library of Medicine; more than 150 citations 
in Bulgarian and foreign editions, including impact factor; 3 
citations in database "Cochrane"; Reviewer of: Habilitation 
for academic posts Professor, Associate Professor, Assistant 
Professor; dissertations; research projects; scientific articles
Professional position
Vice-Rector of Education and Postgraduate Studies, Medical 
University - Plovdiv
Head of Department of Pediatric Dental Medicine, Faculty of 
Dental Medicine, Medical University - Plovdiv
Head of graduate and doctoral students
National Coordinator of the "National Programme for prevention 
of oral diseases in children 0-18 in Bulgaria," the Ministry of 
Health (2009-2014) and (2015-2020)
Memberships
BgDA, FDI, BaSS, BNDDM, NSLDDM, USB, DGZMK and others. 
Member of the editorial boards of "Dental Medicine", "Folia 
medica", "Dental review".
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ЦИМЕНТИРАЩИ СЕ СРЕЩУ ВИНТОВО ФИКСИРАНИ ИМ-
ПЛАНТНИ ПРОТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 
Лектор по програмата за продължаващо обучение на 
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Проф. д-р Джоузеф Нисан, дм, Израел

  Имплантните протетични въз-
становявания могат да бъдат 
фиксирани с помощта на винтче-
та или да бъдат циментирани 
към имплантните надстройки. 
Целта на лекцията е да се пред-
ставят и сравнят дългосрочните 
резултати и възможните услож-
нения при използването на ци-

ментиращи се и винтово фиксирани имплантни протетични 
конструкции.

Чрез клинични и лабораторни изследвания ще бъдат по-
казани разликите между двете най-често използвани възста-
новявания. Ще се наблегне върху предимствата, недостатъ-
ците, възможните решения и клинични подходи за постигне 
на дългосрочни имплантни протетични възстановявания.

 
* * *

Проф. Нисан завършва дентална медицина във Факултета 
по дентална медицина в Тел Авив (1991 г.), където придобива 
през 1997 г. специалност по протетична дентална медицина.

Проф.  Нисан е доцент в Катедрата по протетична дентал-
на медицина и бивш директор на Отдела по имплантология 
и следдипломна класификация по протетична денталана ме-
дицина.

Проф. Нисан е ръководител на Отдела по орална рехаби-
литация и дентална имплантология  в Rabin Medical Center, 
Beilinson Campus, Petah Tikva.

Проф. Нисан е председател на „Израелското дружество по 
дентална имплантология“ и бивш президент на „Израелското 
общество по протетична дентална медицина“.

Проф. Нисан също така е действащ председател на „Нацио-
налния съвет на Протетичното професионално сдружение“.

Проф. Нисан е рецензент на редица международни ден-
тални списания и автор на повече от 80 научни публикации 
в областта на неподвижното протезиране и денталната им-
плантология.

CEMENTED VERSUS SCREW-RETAINED IMPLANT-
SUPPORTED RESTORATIONS
Lecturer – FDI Continuing Education Programme
Prof. Dr. Joseph  Nissan , D.M., Israel

Implant-supported restorations can be attached to implants 
with screws or can be cemented to abutments which are se-
cured to implants. The purpose of the presentation is to compare 
the long-term outcome and complications of cemented versus 
screw-retained implant restorations in partially edentulous pa-
tients.
Clinical and laboratory studies will show the difference between 
the two common types of restoration. Advantages, disadvan-
tages, potential solutions and clinical tips will be emphasized in 
order to achieve a long term implant-supported restorations. 

* * *
Prof. Nissan received his DMD (1991) and Prosthodontics degrees 
(1997) from Tel-Aviv University School of Dental Medicine.
Prof. Nissan is Associate Professor in the Department of 
Prosthodontics and former Director of the Implantology-Unit 
and the Prosthodontics postgraduate program.
Prof. Nissan is Head of the Oral Rehabilitation and Implant-
Prosthodontics аt Rabin Medical Center, Beilinson Campus, 
Petah Tikva.
Prof. Nissan is President of the "Israel Society of Implant-Dentistry" 
and former President of the "Israel Prosthodontic Society".
Prof. Nissan also acts as the Chairman of the "National board of 
Prosthodontics Professional   Committee".
Prof. Nissan serves as International-reviewer of several 
International Dental Journals. And the author of more than 80 
international publications on fixed prosthodontics and implant 
dentistry.
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УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - 
РОЛЯ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ ОДИТ. РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА 
УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Темата и нейното представяне се реализират с 
подкрепата на Асоциацията на денталните мениджъри 
в България по договор с УС на БЗС
Проф. д-р Златица Петрова, дм1, доц. д-р Росен Коларов, 
дм2, д-р Райна Боянова3, Гергана Петрова4

1. Изпълнителен директор ИАМО, професор ФОЗ, МУ - 
София
2. Началник отдел, доцент, МУ - Варна 
3. Държавен експерт
4. Старши юрисконсулт

  Докладът разглежда правната 
уредба, свързана с т. нар. „меди-
цински грешки”, като една изклю-
чително интересна, разнообраз-
на и специфична материя, която 
намира своите разновидности не 
само в държавите от Европей-
ския съюз, но и в целия свят. Това 
разнообразие се изразява вклю-

чително и при регламентиране на легалната дефиниция за 
понятието или липсата на такава, приложното й поле, обхва-
та на отговорността, мерките за ограничаването й, както и 
механизмите за обезщетяване. Акцентира се върху управле-
нието на риска и цялостния качествен контрол - като „процес 
на съзнателна и непрекъсната борба на целия персонал за 
постигане на нулево ниво на дефектиране във всички аспе-
кти на дейността на организацията“. Прави се аналогия на 
Японската идея „kaizen“ и грешките и неудачите в дентално-
медицинската практика, установени при проверките на 
ИАМО. Посочва се, че злополуките, които се случват на паци-
ентите са определено „грешки” независимо дали са резултат 
на инцидент или небрежност. При направения анализ на за-
конодателството и литературата в Република България, както 
и в повечето държави от ЕС, също съществува обща и специ-
ална уредба, но липсва легална дефиниция на понятието „ме-
дицинска грешка” или негов еквивалент. Законодателството 
ни предвижда административнонаказателна отговорност на 
лекаря, при установяване на нарушение. За нарушение на ус-
тановените правила Законът предвижда възможност за нала-
гане на глоби, санкции, принудителни административни мер-
ки. Посочена е ролята и мястото на Изпълнителна агенция за 
медицински одит в контрола на медицинските дейности, ня-
кои изследвания за природата на медицинските грешки, за 
разработване на стандарти за разкриване на медицинските 
грешки. При направения анализ на проучванията и собстве-
ните резултати се очертават два подхода при третирането на 
медицински неблагополучия - системен подход и персона-
лен подход. Очертава се необходимостта от мерки, които да 
стимулират промени и подобрения в организацията и упра-
влението на медицинското обслужване. Това от своя страна 
се очаква да доведе до подобряване на качеството на здрав-
ните услуги и безопасността на пациентите, както и до реду-
циране на медицинските грешки.

Ключови думи: медицинска грешка, системна грешка, прав-
на уредба – обща и специфична, системен подход, персона-
лен подход, Изпълнителна агенция за медицински одит, без-
опасност на пациентите, контрол на медицинските дейности, 
управление на риска.

* * *

RISK MANAGEMENT IN DENTAL PRACTICE - EXECUTIVE 
AGENCY “MEDICAL AUDIT” ROLE AND COMPETENCES. 
DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORK AND COURT 
PRACTICE

The topic and its presentation are realized with support of 
Association of Dental Managers in Bulgaria according to 
Agreement with BgDA
Prof. Dr. Zlatitsa Petrova, MD, PhD1, Assoc. Prof. Dr. Rosen 
Kolarov, PhD2, Dr. Rayna Boyanova3, Gergana Petrova4

1. EAMA Executive Director, Professor at Public Health Faculty, 
Medical University - Sofia
2. Head of unit, Associate Professor at Medical University - 
Varna
3. State expert
4. Senior legal expert

The report studies the legal framework related to the so-called 
“medical errors” as a very interesting, diverse and distinct 
matter, which is approached country-specific not only in the EU, 
but worldwide. The country-specific approach is exemplified 
among others, by regulating the legal definition or lack of such, 
application, scope of responsibility, delimiting measures as 
well as compensations.  Focus is put on risk management and 
total quality control as a “process of conscious and continuous 
struggle of the whole staff to reach zero defectiveness in 
all aspects of the organization’s“. Analogy is made between 
the Japanese notion of “kaizen” and the mistakes and the 
misfortunate events in surgical practice, found during EAMA 
auditing visits. It is indicated that misfortunate events, which 
happen to patients are defined “mistakes” irrespective of the 
fact if they result from incident or negligence.  According to 
the analysis of Bulgarian legal framework and literature, and 
the study of most EU countries, there is general and specific 
legal framework but no definition of the term “medical error” 
or its equivalent/s. Our law provides for administrative punitive 
responsibility to dental doctors if violation is found. The Law 
stipulates sanctions, fines and coercive administrative measures 
in case legal provisions are violated.  The role and competences 
of Executive Agency Medical Audit is discussed specifically in 
controlling medical activities; studies on “medical errors” nature; 
developing standards for “medical errors” mapping.

Our analysis and results suggest two approaches when dealing 
with misfortunate medical events: a systematic and a personal 
approach.  The need for measures which would stimulate changes 
and improvements in the organization and management of 
medical services is demonstrated.  In its turn, this is expected 
to lead to quality improvement of health services and patients’ 
safety as well as reduction of medical errors. 

Keywords: medical error, systematic mistake, legal framework 
- general and specific, systematic approach, personal approach, 
Executive Agency Medical Audit, patients’ safety, control of 
medical activities, risk management.

 
* * *
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Професионален път:
Проф. д-р Златица Петрова, дм е завършила медицина в 

Медицинския университет в София. Лекарската й практика 
започва в Районната болница в Лом - отделение по хирургия. 
През 1979 година, след конкурс започва работа в Медицин-
ската академия, София – в началото като асистент, главен 
асистент в УБ „ИСУЛ“. 

Проф. д-р Златица Петрова, дм има защитени три специ-
алности: по „Анестезиология и интензивно лечение”, по „Кли-
нична токсикология” и „Здравен мениджмънт”. През 2006 г. 
успешно защитава дисертация на тема „Медицинският одит – 
основен подход за осигуряване на качеството в болничната 
медицинска помощ“. Печели конкурс и е избрана за „доцент” 
в Катедрата по „Здравна политика и мениджмънт” ФОЗ на 
МУ - София, а през 2015 за „професор” към същата катедра.

Специализирала е здравна администрация и здравен 
мениджмънт в Япония, Германия и Англия. В периода 1992 – 
1994 г. е била заместник-министър и главен секретар на 
Министерството на здравеопазването, след което заема 
длъжността заместник-директор на Центъра по финансови и 
управленски технологии на МЗ. 

Работи в НЗОК от нейното създаване през 1999 г., като зае-
ма последователно длъжностите директор на дирекция „Ме-
дицински дейности“, „Медицински одит“ и „Болнична помощ“. 
През периода 2010 – 2012 г. е създател и първи директор на 
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, експерт към Ко-
мисията по професионална етика на БЛС. От ноември 2014 г. 
отново е назначена за изпълнителен директор на ИАМО.

Преподавателска дейност и публикации:
Проф. Златица Петрова е преподавател и лектор по след-

ните теми: „Анестезиология и интензивно лечение“, „Орга-
низация на здравеопазването“, „Здравен мениджмънт“, Бол-
нично управление“, „Здравно осигуряване“, „Осигуряване 
на качеството и медицински одит“, във ФОЗ, МФ на МУ - Со-
фия, НБУ и НЗОК. Има над 120 публикации в научни списа-
ния, участвала е в национални и международни конгреси и 
конференции в областта на анестезиологията, ортопедията, 
хирургията, социалната медицина и общественото здраве-
опазване, на лекарствената политика, здравното осигуря-
ване и здравния мениджмънт. Автор и съавтор е на четири 
монографии и има признати три рационализации в областта 
на медицината. Член е на редакционния съвет на списание 
„Здравна политика и мениджмънт”.

Други позиции:
Проф. д-р Златица Петрова е била ръководител на работ-

на група по два проекта на Световната банка: „Договаряне, 
финансиране, качество и МО“ и „Здравни стандарти“. Член е 
на Съвета по стандарти в здравеопазването и на авторски ко-
лектив за изготвяне на медицински стандарт „Индикатори на 
системата на здравеопазване“ от оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“. Членува в Съвета по акреди-
тация на Министерството на здравеопазването, Национална 
комисия за изработване на Национална здравна карта, Съвет 
„Партньорство за здраве” към Министерски съвет и др. Чле-
нува в Български лекарски съюз и Национално сдружение за 
здравна политика и мениджмънт.

Professional life:
Professor Zlatitsa Petrova, MD, PhD graduated as a medical 
doctor from Medical University in Sofia. She started her medical 
practice in Regional hospital in Lom in the surgery ward. In 1979, 
after she successfully passed an open completion, Prof. Petrova 
started working in Medical Academy Sofia, initially as Assistant 
and later as Chief Assistant at ISUL University Hospital. 
Prof. Zlatitsa Petrova, MD, PhD has three medical specialties: 
Anesthesiology and intensive care, Clinical toxicology and Health 
management. In 2006 she successfully presented her dissertation 
“Medical audit - fundamental approach to providing quality in 
medical care”.  She participated in an open competition and was 
appointed Associate Professor in School of Health policy and 
management at Public Health Faculty at the Medical University 
Sofia. In 2015 she becomes Professor at the same School. 
She has specialized Health administration and Health 
management in Japan, Germany and the United Kingdom. Prof. 
Petrova was Vice-Minister and Secretary General of the Ministry 
of Health, immediately after her position as Vice-Director of the 
Financial and Management technologies Centre at the Ministry 
of Health.
She worked in the National Health Insurance Fund since its 
establishment in 1999 where she was Director of directorate 
“Medical activities”, “Medical audit” and “Hospital care”.  In the 
period 2010 - 2012 she founded and headed Executive Agency 
Medical Audit, she was expert at the Committee of professional 
ethics at the Bulgarian Medical Union. Since November 2014, she 
was appointed again Executive Director of EAMA.

Teaching and publications:
Prof. Zlatitsa Petrova teaches and lectures on the following 
topics: Anesthesiology and intensive treatment; Health care 
organization; Health management; Hospital management; 
Health insurance; Quality assurance and medical audit at 
the Public Health Faculty, Medical University, New Bulgarian 
University and the NHIF.  She has published more than 120 
articles and reports in science magazines; she has taken part 
in international congresses and conferences in the area of 
anesthesiology, orthopedics, surgery, social medicine and public 
health care, pharmaceutical policies, health insurance and 
health management.  She has authored and co-authored four 
monographies and patented three rationalizations in medicine. 
She is member of the editorial team of “Health policy and 
management” magazine.

Other positions:
Prof. Zlatitsa Petrova was chairperson of the working groups 
of two World Bank projects: “Contracted, financing, quality and 
medical audit” and “Health standards”.  She is member of the 
Council of standards in health care and co-author of “Indicators 
of health care system” medical standard of Operational Program 
“Human resources development”. She is member of Accreditation 
Council at the Ministry of Health, National Commission for 
elaboration of National health card, “Partnership for Health” 
Council at the Council of Ministers. She is member of Bulgarian 
Medical Union and National association for health policy and 
management.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМИ НА 
СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ
Участието на лектора е съгласно договор между Маке-
донската дентална асоциация и Българския зъболекар-
ски съюз
Проф. д-р Владимир Поповски,
Университетска клиника по лицево-челюстна хирургия, 
Скопие, Македония

  Карциномите на слюнчените 
жлези (Salivary gland carcinomas 
- SGC) съставляват само 3-5% от 
всички злокачествени заболява-
ния на главата и шията, но от 
друга страна са най-разнообраз-
ни, с най-малко 24 различни 
типа, признати от Световната 
здравна организация (СЗО). 
Между 72-85% от туморите на 
слюнчените жлези възникват в 
паротидната жлеза, където 10-
24% са злокачествени, при под-
челюстната жлеза злокачестве-
ните случаите са два пъти повече 
и при малките слюнчени жлези 

честотата на злокачествените заболявания се увеличава до 
64%. Лечението на такива непредвидими злокачествени за-
болявания, както и биологичната значимост на анатомичната 
зона и връзката с лицевия нерв, представлява подчертано 
предизвикателство. Значително внимание се обръща на хис-
тологични разновидности на злокачествените заболявания 
на слюнчената жлеза и подчертан акцент върху тяхната кла-
сификация. В очакване на последното предложение на СЗО 
са били предложени шест различни схеми за класификация 
от 2005 г. Хистологичното разнообразие, степента, размера, 
локалното разпространение, обхващане на лимфен възел 
или отдалечени метастази, са най-важните прогностични 
фактори и продължават да бъдат източник на противоречия 
при определяне на оптималното лечение на SGC. Проведено 
е сравнително изследване чрез основен анализ на 126 паци-
енти с хистологично потвърдени SGC. Използван е цялостен 
диагностичен процес и логаритъм за  избор на лечебна стра-
тегия при тумори на слюнчените жлези, включваща радикал-
на хирургия и реконструкции. Анализът на цялата група се 
основава на резултатите, получени от статистическа оценка 
на данните за локализация, симптомите преди хирургията, 
клинични симптоми, разпространение на тумор, вид на хи-
рургията, стадий и кумулативно време на преживяване. Ва-
риационният анализ показа, че туморният стадий е по-про-
гностичната променлива в сравнение с  туморния клас. 
Размерът на туморната маса илокалното разпространение са 
най-важните фактори за стадия на SGC. За разработване на 
рационална терапевтична концепция, хирургът трябва да 
разгледа фактори, които могат да повлияят на степента на 
оцеляване при такъв  вид злокачествено заболяване, като: 
хистопатология, честота на метастази, болка, предоператив-
на засягане на нерв, стадий, рецидив, чувствителност към 
лъчетерапия и химиотерапия. Предоперативната парализа 
на лицевия нерв с видимо увеличена паротидна маса показ-
ват злокачественост, лоша прогноза и висока вероятност за 
цервикални метастази. Корелацията между парализа на ли-
цевия нерв с регионални лимфни метастази увеличава инди-
кациите за агресивна хирургия и постоперативна лъчетера-
пия за постигане на по-добър локален контрол и степен на 
преживяемост. Противоречията от принципно значение при 
лечението на PGC са дали лицевият нерв и неговите клонове 
могат да бъдат пощадени. Терапията на цервикалните лимф-
ни възли е подходяща, само когато рискът за окултни метас-
тази е висок при точна предоперативна оценка.

CONTROVERSES REGARDING THE TREATMENT OF 
SALIVARY GLAND CARCINOMAS
The participation of the lecturer is according to Agreement 
between Dental Chamber of Macedonia and Bulgarian Dental 
Association
Prof. Dr. Vladimir Popovski,
University Clinic for Maxillofacial Surgery, Skopje, Macedonia

Salivary gland carcinomas (SGC) comprise merely 3–5% of 
all head and neck malignancies, however they are the most 
diverse with at least 24 different types recognized by the World 
Health Organization (WHO). Between 72-85% of salivary gland 
tumors arise in parotid gland where 10-24% are malignant, in 
submandibular gland incidence of malignancy is twice higher 
and for minor salivary glands incidence of malignancy rise up 
to 64%. The management of such unpredictable malignancy, 
and the biological significance through regional anatomical 
peculiarity and collision with the facial nerve, emphasize the 
challenge of this surgical entity. Considerable attention have 
been paid to the histological varieties of the salivary gland 
epithelial malignancy, making this site of head and neck 
cancer to be dominated by classification. Pending the last WHO 
proposal from 2005, six different classification schemes were 
proposed. The histological diversity and grade, together with 
size, local extension, and lymph node or distant metastases, 
are the most critical prognostic factors and still the source 
of the controversies for establishing the optimal treatment 
of the SGC. Comparative study was designed through the 
fundamental analyze of own clinical material of 126 patients 
with a histologically verified SGC. Comprehensive diagnostic 
work-up for salivary gland neoplasm’s was included, followed by 
consequent choice of radical surgery and reconstructions. The 
analyze of entire group was concerned on the results delivered 
from statistical evaluation of data about localization, delay of 
the symptoms prior surgery, clinical symptoms, tumor extension 
and comprehension, surgery performed, staging and cumulative 
survival time. Multivariate analysis showed that tumor stage was 
a more prognostic variable than tumor grade. The size of tumor 
mass and local spread were most important factors in staging 
of SGC. For developing a rational therapeutic concept, surgeon 
have to consider the factors that may affect survival in this kind of 
malignancy, such are: histopathology, incidence of metastases, 
pain, preoperative nerve involvement, stage, recurrence, 
radiation and chemotherapeutic sensitivity. Preoperative 
facial nerve palsy with conspicuous parotid mass indicates 
malignancy, poor prognosis and high probability of cervical 
metastases. The significant correlation of facial nerve paralysis 
with regional node metastases, increase the indications for 
aggressive surgery and postoperative radiotherapy for achieving 
better local control and survival rate. A controversy of principal 
importance in the management of PGC was whether the facial 
nerve and its branches can be spared. An elective treatment of 
the cervical lymph nodes was appropriate only when the risk for 
occult metastases is high with exact preoperative assessment.
In conclusions - survival prospects of patients with SGC are mostly 
determined by its pathological grade and clinical stage. Sacrifice 
of the facial nerve in such patients is only required if direct 
infiltration is apparent. Although the majority of patients with 
clinical early-stage of SGC have favorable prognosis, a significant 
percentage of patients will develop distant metastases. The 
experience of local recurrence and distant metastases indicates 
the necessity for extended follow-up even for life-long follow-up.
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В заключение – перспективите за преживяване на пациен-
ти с SGC се определят най-вече от неговия патологичен клас 
и клиничен стадий. Жертването на лицевия нерв при такива 
пациенти се изисква само, ако е налице директно инфилтри-
ране. Въпреки, че по-голямата част от пациентите с клинично 
ранен етап на SGC имат благоприятна прогноза, значителен 
процент от тях развиват далечни метастази. Наблюдаваните 
локални рецидиви и далечни метастази показват необходи-
мостта от дълъг период на проследяване, дори и през целия 
живот на пациента.

* * *
Професор Владимир Поповски е лицево-челюстен хирург 

с дългогодишен опит в Университетската клиника за лицево-
челюстна хирургия в Скопие, както и университетски профе-
сор в Университета „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Маке-
дония.       

В момента е председател на Балканската асоциация по 
лицево-челюстна хирургия и председател на Македонската 
асоциацията по лицево-челюстна хирургия. От март 2014 г. 
е избран за председател на Македонската дентална камара.

Проф. Поповски е известен експерт в областта на лицево-
челюстната хирургия със съществени приноси в областта на 
онкологичната хирургия на лицево-челюстната област, при 
цепки, оро-фациални деформации, травми и патологии на 
слюнчените жлези. Ангажиран с тази дейност през последни-
те 25 години, проф. Поповски е канен като лектор или моде-
ратор на редица международни конгреси във Виена, Киото, 
Анталия, Вашингтон, Атина, Турс, Варна, Белград, Барсело-
на, Болоня, Брюж, Анкара, Родос, Охрид, Ферара, Истанбул, 
Загреб и Прага.

Той е автор на множество научни статии в различни регио-
нални и международни списания. На ХХ юбилеен европейски 
конгрес на EACMFS в Брюж, Белгия през 2010 г., проф. Попов-
ски е награден за принос в хирургията. През 2014 г. в Прага 
на конгрес на EACMFS е награден по предложение на Изпъл-
нителния комитет на Асоциацията с престижната награда на 
Европейската асоциация по лицево-челюстна хирургия за 
изключителен принос в областта на образованието.

* * *
Professor Vladimir Popovski is experienced Maxillofacial 

surgeon on the University Clinic for Maxillofacial Surgery in 
Skopje and University Professor on the University “St. Cyril and 
Methodius” in Skopje, Macedonia.

Currently is a President of the Balkan Association on Oral 
and Maxillofacial Surgery and President of the Macedonian 
Association on Maxillofacial Surgery. From March 2014 is elected 
for President of Macedonian Dental Chamber.

A well renowned expert in the field of maxillofacial surgery, 
with his principal works involving oncological surgery of 
maxillofacial region, clefts, oro-facial deformities, trauma and 
especially surgical pathology of salivary glands. He has been 
committed to this surgical entity during the past 25 years, during 
which he has been an invited speaker, oral exponent or panel 
chairman on many international meetings in Vienna, Kyoto, 
Antalya, Washington DC, Athens, Tours-France, Varna, Belgrade, 
Barcelona, Bologna, Bruges, Ankara, Rhodes, Ohrid, Ferrara, 
Istanbul, Zagreb and Prague. 

He is an author of extensive opus of scientific articles in 
different regional and international journals. On the jubilee 
XX European Congress on EACMFS in Bruges, Belgium 2010 
awarded for contribution in surgery, and on the latest Congress 
on EACMFS in Prague 2014 on the proposal of the Executive 
Committee of Association he was honored for outstanding 
Educational contribution with the prestigious Recognition 
Award of European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.
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ОТПЕЧАТЪЦИ, КОИТО  ВПЕЧАТЛЯВАТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ
Участието на лектора и представената тема са спон-
сорирани от фирма „Карис М“
Д-р Андреас Цагаракис, Гърция

 Основни точки
• Поглед към отпечатъчните 

материали
• Видове категории - физич-

ни и химични качества
• Процесът на полимериза-

ция на материалите в устата
• Как да постигнете перфект-

ния отпечатък
• Идеалният отпечатъчен ма-

териал
• Идеалният потребител
• Скъпи материали - посред-

ствени резултати. Кого да виним
• Перфектният отпечатък

• Предпоставки за перфектен отпечатък
• Управление на меките тъкани
• Ретракционни конци - Laser-Expasyl вид материали
• Времето е … на наша страна?
• Техники за снемане на отпечатъци. Кога, как и защо
• Putty-wash техника използване на фолио като раздели-

тел
• Едностъпкова putty-wash техника
• Кога сме ОК да процедираме
• Как да избегнем грешките преди, след и по време на 

снемане на отпечатък
• Избор на лъжица
• Контрол на течностите
• Избор на ретракционен конец
• Трикове и полезни съвети как да избегнем грешки
• Необходимите корекции, когато сме направили нещо 

погрешно
• Разкъсани груби повърхности
• Отпечатъчни материали със забавено втвърдяване, 

или които не се втвърдяват
• Повърхностно инхибиране
• Тройна лъжица - добра ли е за употреба?
• Клинични случаи

* * *
Андреас Цагаракис e роден в Хания – остров Крит през 

1973 г. 
Завършил е Факултета по дентална медицина на универ-

ситета „Аристотел” - Солун през 1997 г. През 1999 г. завършва 
2-годишна специализация по протетична дентална медицина 
в същия университет.

През 2006 - 2009 г. се включва в научна програма от NYU 
по орална рехабилитация и дентална естетика. Той е серти-
фициран член на WCLI и в двете асоциации Diode и Er,Cr:YSGG 
laser.

Андреас Цагаракис има практика в Хания – Крит със спе-
циалност дентална естетика и имплантология.

IMPRESSIONS TO IMPRESS. DIFFERENT IMPRESSION 
TECHNIQUES
The participation of the lecturer and the presented topic are 
sponsored by Caris M
Dr. Andreas Tsagarakis, Greece

Presentation outline
• Impression materials at a glance
• Types–categories - physical and chemical properties
• Setting process of impression materials in the mouth
• How can you achieve the perfect impression
• The ideal impression material
• The ideal user
• Expensive materials-mediocre outcomes. Who’s to blame
• The perfect impression
• Prerequisites for a perfect impression
• Soft tissue management
• Retraction cord - Laser-Expasyl type materials
• Time… is on our side?
• Impression taking techniques. When, how and what
• Putty-wash technique using cling film as a spacer
• Single step putty-wash technique
• Master cast: When we are OK to proceed
• Armamentarium
• Error to avoid before, after and during the impression process
• Tray selection
• Fluid control
• Retraction cord selection
• Check list prior to impression. Tips n’ tricks to avoid mistakes
• Necessary correction if something goes wrong
• Tearing-Rough surfaces
• Impression material with delayed or no setting
• Surface inhibition
• Triple tray. Is it ok to use it?
• Clinical cases

* * *
Andreas Tsagarakis was born in Chania of Crete in 1973.
He graduated from the Dentistry School of Aristotle University 
of Thessaloniki in 1997. In 1999 he completed the two year post 
graduate studies in prosthodontics at the same university.
During 2006 - 2009 he attended the continuous education 
program of NYU in oral rehabilitation and dental aesthetics. 
He is a WCLI certified Associate Fellowship both, in Diode and 
Er,Cr:YSGG laser.
Andreas Tsagarakis practices in Chania with specialization in 
dental aesthetics and implants.
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KОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) В ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА
Участието на лекторите и представената тема 
са спонсорирани от фирма „Медицинска Техника 
Инженеринг“
Доц. д-р Цонко Паунов, България

Ц. Паунов, дм1, Р. Константинов, дм1, М. Коларова1,  
Е. Иванова1, Св. Станева1, Д. Денева2

1 УНС Епидемиология, Катедра „Хигиена и 
епидемиология“, Медицински университет „Проф. д-р 
П.Стоянов“, гр. Варна, България
2 Отделение „Противоепидемичен контрол“ УМБАЛ „Св. 
Марина“, гр. Варна, България

    Въведение: Инфекциите, свър-
зани с медицинското обслужва-
не (ИСМО) от столетия са про-
блем за медицинската и 
денталната практика. Те претър-
пяха теоретично и терминоло-
гично развитие, но заболяемост-
та от тях не намалява. Поради 
нарасналата резистентност на 
микроорганизмите срещу анти-
биотици и дезинфектанти, кон-
тролът на инфекциите остава 
предизвикателство за специали-
стите в денталните практики.

Цел: Да представим на денталните специалисти съвре-
менните аспекти на епидемичния процес при ИСМО в ден-
талната практика. Да се обобщят някои нови тенденции в 
превенцията на рисковите инфекции при денталните спе-
циалисти.

Материали и методи: Взети са материали за контрол на 
дезинфекцията от околна среда в дентални практики, как-
то и материали от пациенти със симптоми на инфекциозно 
състояние след проведени инвазивни дентално-медицински 
процедури в лицево-челюстната област. Проведено е соб-
ствено проучване и анализ на световна и българска литера-
тура в областта на ИСМО в денталните практики.

Резултати: Утвърден е подвид на въздушно-капковия 
път на предаване на инфекциите - „микробен дентален ае-
розол”, който може да послужи за фактор на предаване на 
различни инфекциозни агенти. В устната кухина на 40 % 
от изследвани болни в болнични заведения са изолирани 
Enterobacteriaceae (ESBL) [extended-spectrum betalactamases] 
и резистентен Pseudomonas aeruginosa. Панрезистентен 
Acinetobacter baummannii е причинител на ИСМО и цирку-
лира сред всички пациенти, без да пропусне тези с лицево-
челюстни интервенции. Съществуват сапронозни инфекции 
във водните пътища на денталните юнити, а денталният екип 
и пациентите могат да се окажат възприемчиви към тях.

Заключение: Познаването на условията и механизмите 
на предаване на рисковите инфекции в денталната практика 
допринася за правилния подбор на средствата и методите за 
контрол на инфекциите.

Ключови думи: ИСМО, контрол, сапронозни инфекции, 
микробен дентален аерозол.

 
* * *

CONTROL OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS 
(HAI) IN DENTAL PRACTICE
The participation of the lecturers and the presented topic are 
sponsored by Medical Technics Engineering
Assoc. Prof. Dr. Tsonko Paunov, Bulgaria

Ts. Paunov, PhD1, R. Konstantinov, PhD1, M. Kolarova1,  
E. Ivanova1, Sv. Staneva1, D. Deneva2

1 ESS Epidemiology, Department "Hygiene and Epidemiology", 
Medical University "Prof. Dr. P.Stoyanov", Varna, Bulgaria
2 Department "Infectious Control" University Hospital "St. 
Marina", Varna, Bulgaria

Introduction: Healthcare associated infections (HAI) for 
centuries are a problem for medical and dental practice. They 
underwent theoretical and terminological development, but the 
morbidity of them is not reduced. Due to the increased resistance 
of microorganisms to antibiotics and disinfectants the control of 
infections remains a challenge for specialists in dental practices.

Aim: To present to dental professionals contemporary aspects 
of the epidemic process by HAI in dental practice. To summarize 
some new trends in the prevention of risk infections by dental 
professionals.

Materials and methods: Materials have been taken for control of 
disinfection of the environment in dental practices and materials 
from patients with symptoms of infectious state after performed 
invasive dental-medical procedures in the maxillofacial area. Was 
conducted own research and analysis of global and Bulgarian 
literature in the field of HAI in dental practices.

Results: Confirmed is a subtype of airborne transmission 
of infections - "microbial dental aerosol" that can serve as a 
factor of transmission of various infectious agents. In the oral 
cavity of 40% of the tested patients in hospitals are isolated 
Enterobacteriaceae (ESBL) [extended-spectrum betalactamases] 
and resistant Pseudomonas aeruginosa. Panresistent 
Acinetobacter baummannii is the causative agent of HAI and 
circulates among all patients without missing those with 
maxillofacial interventions. Exist sapronotic infections in the 
waterways of dental units and the dental team and patients may 
be susceptible to them.

Conclusion: The knowledge of the conditions and mechanisms 
of transmission of the risk infections in dental practice 
contributes to the proper selection of tools and methods for 
infection control.

Keywords: HAI, control, sapronotic infections, microbial dental 
aerosol.

* * *
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Доцент по научна специалност „Епидемиология на инфек-
циозните болести” в катедра „Хигиена и епидемиология“, Ме-
дицински университет „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна. 

Доцент по научна специалност „Епидемиология на инфек-
циозните болести” в катедра „Инфекциозни болести, епиде-
миология и тропическа медицина“, Медицински университет 
„Проф. д-р П. Стоянов”, Варна. 

Преподавател по „Епидемиология на инфекциозните бо-
лести”.

Болничен епидемиолог на МБАЛ „Св. Марина“, Варна. 
Административен отговорник на учебния сектор в Меди-

цински университет „Проф. д-р П. Стоянов”, Варна. 
Някои публикации:
Valkanova N., Paunov Ts., Stojanova K., Romanova Hr., 

“Problems in Anti-epidemic Control of Brucellosis in Bulgaria”. 
Macedonian Journal of Medical Sciences. doi:10.3889/
MJMS.1857-5773.2010.0137. Public Health.

Ц. Паунов, Р. Константинов, А. Кирчева, Е. Иванова, М. Ко-
ларова, С. Станева, „Значение на епидемиологичния контрол 
на насекомите и гризачите за корабоплаването и огранича-
ване на инфекциозния риск“, Варненски медицински форум, 
2016, т. 5, приложение 5, с. 45-50.

Паунов Ц., М. Коларова, Р. Константинов, Д .Радкова, Д. 
Драганова, Д. Денев, „Епидемиологична география на ан-
тракса в Североизточна България“, 2016, Сборник с доклади 
по медицинска география.

Научни проекти:
„Особености на епидемичния процес при зоонозите във 

Варненски регион” 2002 г.;
„Срезово проучване на болестността от нозокомиални ин-

фекции в България“ 2006 г.
 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕРКИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЕ-
ДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ИСМО) В ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА
Участието на лекторите и представената тема 
са спонсорирани от фирма „Медицинска Техника 
Инженеринг“
Спасена Илиева, България

  Въведение: Инфекциите, свър-
зани с медицинско обслужване 
са сред най-разпространените 
нежелани събития, компромети-
ращи безопасността на пациен-
тите.

Проучвания на СЗО сочат, че 
до 30 % от всички ИСМО възник-
ват в резултат на нарушаване на 
добрите практики при лечението 

и обгрижването на пациентите. Именно към тези 30 % ИСМО 
трябва да бъдат насочени усилията на медицинския персо-
нал и на специалистите по контрол на инфекциите, защото 
те на практика са предотвратими - чрез внедряване на про-
грами за превенция и контрол и чрез системно прилагане на 
необходимите хигиенни мерки.

Цел: Запознаване на денталните специалисти с практи-
ческото прилагане на основните мерки за предотвратяване 
на кръстосана контаминация и превенция на инфекциите в 
денталната практика, в т.ч. - хигиена на ръцете, използване 
на лични предпазни средства, почистване и дезинфекция, 
стерилизация на инструменти и материали, безопасна инже-
кционна практика, управление на отпадъците, мерки в слу-

Associate Professor in the scientific field "Epidemiology of 
Infectious Diseases" at the Department of "Hygiene and 
Epidemiology", Medical University "Prof. Dr. P. Stoyanov", Varna.
Associate Professor in the scientific field "Epidemiology of 
Infectious Diseases" at the Department "Infectious diseases, 
epidemiology and tropical medicine", Medical University "Prof. 
Dr. P. Stoyanov", Varna.
Teacher in "Epidemiology of Infectious Diseases".
Hospital epidemiologist at University Hospital "St. Marina", Varna.
Administrative officer of the educational sector in Medical 
University "Prof. Dr. P. Stoyanov", Varna.
Some publications:
Valkanova N., Paunov Ts., Stojanova K., Romanova Hr., “Problems 
in Anti-epidemic Control of Brucellosis in Bulgaria”. Macedonian 
Journal of Medical Sciences. doi: 10.3889 / MJMS.1857-
5773.2010.0137. Public Health.
W. Paounov, R. Konstantinov, A. Kircheva, E. Ivanova, M. Kolarova, 
S. Staneva, “Significance of epidemiological control of insects 
and rodents for shipping and limiting the infection risk”, Varna 
Medical Forum, 2016, t. 5 Annex 5, s.45-50.
Paunov C., M. Kolarova, R. Konstantinov, D .Radkova D. 
Draganova, D. Denev, “Epidemiological geography of anthrax in 
Northeastern Bulgaria”, 2016, Reports on medical geography.
Scientific projects:
"Peculiarities of epidemic zoonoses in the region of Varna" 2002.;
"A cross-sectional study of prevalence of nosocomial infections 
in Bulgaria" 2006. 

PRACTICAL APPLICATION OF THE BASIC MEASURES FOR 
PREVENTION OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS 
(HAI) IN DENTAL PRACTICE
The participation of the lecturers and the presented topic are 
sponsored by Medical Technics Engineering
Spasena Ilieva, Bulgaria

Introduction: Healthcare associated infections (HAIs) are 
among the most common unwanted events, compromising 
patient safety. 
The WHO studies show that up to 30% of all HAIs arise as a result 
of gaps of good practices in the treatment and care of patients. 
It is precisely to these 30% HAIs should be directed the efforts of 
medical personnel and infection control professionals, because 
they generally are preventable through the implementation 
of prevention and control programmes and systematically 
implementing the necessary hygiene practices.

Aim: To present to dental professionals the practical 
implementation of the main procedures to prevent cross-
contamination and infections in dental practice, including 
hand hygiene, properly use of personal protective equipment, 
cleaning and disinfection, sterilization, safe injection practices, 
waste management, procedures in case of occupational blood 
borne pathogens exposure, procedures in case of blood/body 
fluids spillages, etc.

Materials and methods: Research and analysis of the literature 
in the field of HAIs in dental practices. Conducting surveillance 
directly to the medical professionals practical work in relation 
to the application of prevention measures and the cross 
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чай на професионална експозиция към кръвнопреносими 
патогени, действия при разлив на кръв и биологични течно-
сти и др.

Материали и методи: Проучване и анализ на съвремен-
ната литература в областта на ИСМО в денталните практики. 
Провеждане на директно наблюдение върху работата на ме-
дицинските специалисти във връзка с прилагане на мерките 
за превенция на ИСМО и недопускане на кръстосана конта-
минация. Анализ на най–често допусканите грешки в тази 
област.

Резултати: Разработване и внедряване на добри хигиен-
ни практики при предоставяне на услуги в областта на ден-
талната медицина.

Заключение: Усвояването на практически умения и из-
граждането на навици за прилагане на добри хигиенни прак-
тики и мерки за недопускане на кръстосана контаминация е 
първата и безусловно необходима стъпка за превенция на 
ИСМО в денталната практика, която трябва да бъде предпри-
ета със стартиране обучението на денталните специалисти и 
многократно повтаряна през цялата им професионална под-
готовка.

Ключови думи: ИСМО, превенция, кръстосана контаминация.

* * *

Инспектор обществено здраве, орган по безопасност и 
здраве при работа, „Аджибадем Сити Клиник” УМБАЛ ЕООД

С богат опит в разработване и внедряване на политики и 
правила, отговарящи на националните и на JCI стандартите 
за качество и безопасност във връзка с болнична хигиена, 
превенция  и контрол на инфекциите и здраве и безопасност 
при работа.

Обучение на персонала по прилагане на разработените 
политики и правила.

С опит като здравен (санитарен) инспектор в дирекция 
„Надзор на заразните болести”, отдел „Болнична хигиена и 
епидемиология”. Осъществяване на санитарно-хигиенен и 
противоепидемичен контрол.

Допълнителна Квалификация:
Fortis facility и RPV Partners - „Управление на отпадъците на 

територията на лечебните и здравните заведения“. Умения за 
разработване и внедряване на система за управление на от-
падъците, образувани в резултат от дейността на лечебните 
заведения.

Българска асоциация по превенция и контрол на вътре-
болничните инфекции „БулНозо” - „Съвременни тенденции в 
превенцията и контрола на вътреболничните инфекции”.

-contamination. Analysis of the common gaps and mistakes in 
this area.

Results: Development and implementation of good hygiene 
practices in the field of dental medicine.
Conclusion: Practical skills and habits for the implementation 
of good hygiene practices and procedures to prevent cross-
contamination is the first and indispensable step for HAIs 
prevention in the dental practice, which should be undertaken 
with the training of dental practitioners and repeatedly repeated 
throughout their professional training.

Keywords: HAI, prevention, cross-contamination.

* * *

Inspector Public Health Safety Authority and Health at Work. 
Acibadem City Clinic University Hospital Ltd.

With rich experience in developing and implementing policies 
and rules in line with national and JCI standards of quality and 
safety in relation to hospital hygiene, prevention and infection 
control and health and safety at work.
Staff training on the implementation of the policies and rules.
With rich experience as a health (sanitary) inspector in the 
"Control of infectious diseases" department "Hospital hygiene 
and epidemiology". Sanitary-hygienic and anti-epidemic control.

Additional qualification:
Fortis facility and RPV Partners - "Waste management within 
the medical and health institutions". Skills development and 
implementation of a system for managing waste generated as a 
result of the activities of medical institutions.
The Bulgarian Association for prevention and control of 
nosocomial infections BulNozo - "Current trends in the 
prevention and control of nosocomial infections".
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ЗЪБ ИЛИ ИМПЛАНТ- КЪДЕ Е ЛИМИТЪТ?
Панелът и участието на лекторите са осигурени 
от Асоциация „София Дентал Мийтинг“ по договор с 
Български зъболекарски съюз

Д-р Стефано Гори, Италия
Доц. д-р Димитър Филчев, дм, България
Проф. д-р Методи Абаджиев, дм, дмн, България
Д-р Светослав Славков, България

Панелът ще дискутира развитието на съвременната паро-
донтология, как се определя решението кога да се спаси зъб 
и какви техники за пародонтална регенерация познаваме. 
Когато са изчерпани възможностите, трябва да се реши дали 
да се постави мост, или имплант.

Какви са показанията за поставяне на имплант, кога е най-
добрият момент, какви усложнения може да очакваме?

Дали имплантите са толкова надеждни, колкото смятат 
много колеги, или е по-добре до последно да се пазят зъби-
те?

Погледнато през призмата на специалисти по хирургия, 
пародонтология и протетика, ще бъдат разгледани от всички 
страни позитивите и негативите от едно пародонтално и им-
пантологично лечение.

Възстановявания в естетичната зона: защо, кога и как?

Възстановяването на един зъб в естетичната зона е голямо 
предизвикателство. В някои специфични клинични случаи на 
клинициста му се налага да екстрахира фронтален зъб и да 
го замести с имплант и корона. По какви причини екстраки-
цията е неотложна, поради което неизбежна? В кои случаи 
заместването на зъба с имплант е най-доброто решение? Ка-
къв тип пациент е най-подходящ за поставяне на имплант? 
Има ли системни рискови фактори? Кои клинични и рентге-
нографски параметри трябва да се имат предвид преди пла-
нирането на лечение с имплант във фронталната област? 

Как клиницистът може да определи подходящото време 
за поставяне на имплант след екстракция на зъба? Трябва ли 
да изчака оздравяването на меките тъкани и на костта, или 
може да постави импланта веднага след екстракцията? Има 
ли специфичен диагностичен, хирургичен и протетичен про-
токол, който може да бъде следван, за да се избегнат услож-
нения в бъдеще и да се постигне отличен естетичен резултат?
Започвайки с научна обосновка и с богатия си клиничен опит, 
лекторът ще отговори на всички тези въпроси, водещи кли-
нициста в процеса на постигане на най- добри резултати. 

 

* * *
Д-р Стефано Гори, Италия

След завършване на меди-
цина и хирургия в Университета 
във Флоренция през 1986 г. той 
посещава няколко следдиплом-
ни програми с висококвалифи-
цирани лектори в Италия, Шве-
ция и САЩ.

Чете лекции на национално и 
международни ниво върху паро-
донтология и имплантология. В 
тези области е автор на няколко 
публикации.

Участва като редактор на кни-
гата на Мауро Фрадеани, „Естетич-

TOOTH OR IMPLANT – WHERE IS THE LIMIT?
The panel and the participation of the lecturers are provided 
by Sofia Dental Meeting Association according to Agreement 
with Bulgarian Dental Association

Dr. Stefano Gori, Italy
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Filtchev, PhD, Bulgaria
Prof. Dr. Metodi Abadzhiev, PhD, DMSc, Bulgaria
Dr. Svetoslav Slavkov, Bulgaria

The panel will discuss the development of the modern 
Periodontology. How we could make correct decision about 
tooth saving, when and what kind of techniques for periodontal 
regeneration we know. When we don’t have other choice we 
have to decide to place implant or fixed partial denture   /bridge/.
What are the indications for implant placement, when is the best 
moment for that and what complications we can expect?
The most of colleagues believe that the implants are so reliable - 
is that true, or is much better to keep the teeth as much as we 
can?
Looking through the prism of specialists in Oral surgery, 
Periodontology and Prosthetics we are going to discuss the 
all positive and negative sides of periodontal and implant 
treatment.

Single tooth replacement in the esthetic area: why, when 
and how?

Single tooth replacement in the esthetic area represents a 
very challenging procedure. Nevertheless, in some specific 
clinical situations the clinician has to extract an anterior tooth 
and replace it with an implant-supported crown. For which 
reason could an extraction be no longer postponable, therefore 
unavoidable? In what case would the substitution of the tooth 
with an implant be the best solution? What type of patient 
may be an appropriate candidate for an implant surgery? Are 
there real and relevant systemic risk factors? Which clinical 
and radiographical parameters have to be considered before 
planning an implant-based treatment plan in the frontal area?
How can the clinician evaluate the proper timing to for the 
implant insertion after the tooth extraction? Should the clinician 
wait the healing of the soft tissue and the bone filling of the 
dental socket, or should he/she place the implant immediately 
after extracting the tooth? Is there a specific diagnostic, surgical 
and prosthetic protocol to be followed in order to avoid 
complications in the future, and obtain excellent esthetic results?
Starting from the scientific evidence and from his practical 
experience, the lecturer will answer all these questions thus guiding 
the clinicians in the process of achieving the best outcomes.
 

* * *

Dr. Stefano Gori, Italy

After graduating summa cum laude in Medicine and Surgery 
at the University of Florence in 1986, he followed several 
postgraduate programs with highly qualified lecturers in Italy, 
Sweden and in the United States.
He lectures nationally and internationally on periodontology and 
implantology. In this  field he is an author of some publications.
He also participated, as a reviewer, to Mauro Fradeani’s book 
“Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics”, Vol.1 and Vol.2.
Member of the European Association for Osseointegration 
(EAO) and of the Italian Society of Periodontology (SIdP), he 
focuses his professional activity mainly on periodontology and 
implantology in his private office in Florence and in the dental 
clinics of Dr. Mauro Fradeani, with whom he has been working 
for over 15 years.
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но възстановяване с фиксирани конструкции”, том 1 и том 2.
Член е на Европейската Асоциация по Остеоинтеграция и 

Италианското общество по пародонтология.
Той е фокусирал своята професионална дейност главно 

върху пародонтология и имплантология в неговия частен ка-
бинет във Флоренция и в клиниката на д-р Мауро Фрадеани, 
с когото работи от 15 години.

Доц. д-р Димитър Филчев, дм

Доц. Димитър Филчев, док-
тор завършва 91 Немска езикова 
гимназия през 1992 г., ФДМ - Со-
фия през 1998 г. От 2000 г. е асис-
тент в катедра по „Протетична 
дентална медицина” - София, а от 
2015 г. е доцент. През 2003 г. при-
добива специалност по проте-
тична стоматология, а през 2005 
г. – поливалентна стоматология. 
През 2012 г. защитава дисерта-
ционен труд.

Член е на Български зъболе-
карски съюз, БНСД, БДЕС, EAO, 
асоцииран член на EAED, бивш 

президент на Асоциация „София Дентал Мийтинг”.
Има специализация по протетика във ФДМ – Мюнстер, 

Германия, по имплантология в New York University, САЩ. Има 
45 публикации в български научни списания, участия с лек-
ции, доклади и постери на повече от 50 национални и между-
народни конгреса. Посетил е множество практически и тео-
ретични курсове по имплантология, ортодонтия и естетична 
дентална медицина в цял свят.

Проф. д-р Методи Абаджиев, дм, дмн

Проф. д-р Методи Абаджиев, 
дм, дмн завършва дентална ме-
дицина през 1993 г. във ФДМ, гр. 
Пловдив. През 1997 г. придобива 
специалност „Протетична стома-
тология”.

През 2007 г. защитава дисерта-
ция и придобива образователна 
и научна степен „Доктор”. От 2008 
г. е асистент в катедра по „Про-
тетична дентална медицина”,  
ФДМ, МУ - Варна и заместник-
ръководител на УНС  „Център по 
зъбопротезна имплантология”. 
През 2010 г. придобива научно 

звание „Доцент”. От септември 2011 г. е ръководител катедра 
„Протетична дентална медицина и ортодонтия”. През 2011 г.  
придобива квалификационна степен „Експерт по импланто-
логия” към DGOI (немска асоциация по имплантология).

През 2015 г. придобива специалност „Дентална импланто-
логия”, а през 2016 г.  научна степен „Доктор на медицинските 
науки”.

Изнесъл е 60 доклада у нас и в чужбина. Автор на 48 пуб-
ликации и на монография: „Лечение на цялостно обеззъбя-
ване с надимплантатни протезни конструкции”, съавтор в 7 
учебника и учебни помагала.

Членува в множество български и международни органи-
зации.

Assoc. Prof. Dr. Dimitar Filtchev, PhD

Assoc. Prof. Dr. Dimitar Filtchev obtained his degree in Dental 
Medicine from the Faculty of Dental Medicine in Sofia, in 1998. In 
2000 he was appointed Assistant Professor at the Department of 
Prosthetic Dentistry at the same Faculty and from 2015 is elected 
as an Associated Professor at the same department. In 2003 he 
acquired a postgraduate specialization in Prosthetic Dentistry. In 
2013 he presented his thesis and got a PhD degree. From 2007 
- 2015 is a President of the Sofia Dental Meeting Association. Co-
founder of the Laser Dental Center and the Implant Center at 
the Medical University in Sofia. Specialization in Prosthodontics, 
Faculty of Dentistry – Munster, Germany. 
Participated at trainings in Prosthodontics with N. Bichacho, M. 
Fradeani, in  Implantology - H. Salama, in Perio - A. Saadoun, 
M. Hurzeller, G. Zucchelli. Member of Style Italiano Group, the 
Bulgarian Society of Esthetic Dentistry, Bulgarian Scientific 
Dental Association, Member of the Trabecular Metal Speakers 
Board, Affiliate of the EAED, Instructor at the Zimmer Institute. 
Since 1998 he has been running a successful private practice 
in Sofia, focused on Implantology, Esthetic Dentistry and 
Orthodontics. Assoc. Prof. Dr. Filtchev has more than 45 
publications in scientific journals, many scientific presentations, 
numerous participations as an keynote speaker at national and 
international congresses such as the  Implant Days at the NYU, 
AEEDC Dubai, Implant wars Athens, DGZI - Baden Baden and 
many others.

Prof. Dr. Metodi Abdzhiev, PhD, DMSc

Prof. Dr. Metodi Abadzhiev, PhD, DMSc graduated dental 
medicine in 1993 in Faculty of Dental Medicine in Plovdiv. In 
1997 he acquired degree „Prosthetic Dentistry”.
In 2007 Prof. Abadzhiev got a PhD degree. From 2008 he is 
Assistant in Department of Prosthetic Dentistry, FDM, MU - Varna 
and Deputy head of the UNS “Center for denture implantology”. 
In 2010 Prof. Abadzhiev аcquired academic title „Associate 
Professor“. From  September 2011 he is Head of Department 
of Prosthetic dentistry and orthodontics. In 2011 he acquired 
qualification degree “Expert in Implantology” at DGOI (German 
Association for Implantology).
In 2015 Prof. Abadzhiev acquired speciality “Dental implantology” 
and also in 2016 he acquired “Doctor of Medical Sciences”.
He has presented 60 reports in the country and abroad. Prof. 
Abadzhiev is an author of 48 publications and treatise „Тreatment 
of complete edentulism with overimplants dentures”, he is co-
author in 7 textbooks. 
Prof. Abajiev is a member of lots of Bulgarian and international 
organizations.
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Dr. Svetoslav Slavkov

Dr. Svetoslav Vasilev Slavkov was born on 19.01.1970 in 
Kostenetz, district of Sofia. In 1988 he has completed his 
secondary education at Secondary school "D. Blagoev" in the 
town of Kostenets. From 1988 to 1990 he served in the army. 
In 1996 he graduated with a Мaster degree in Dentistry at the 
Dental Faculty of Medical University - Sofia with the success of 
studying 5.08 and 5.80 of the state exams. 
From 1996 to 2000 he worked in the dental service of Bulgaria. 
From 2000 to present Dr. Slavkov works in the Specialized Hospital 
for Active Treatment in Oral and Maxillofacial Surgery. In 2002 he 
acquired the specialty of Oral Surgery. Since 2007 Dr. Slavkov is 
a specialist in Oral and Maxillofacial Surgery. From 2008 till 2014 
in connection with the EU requirements for two-stage education 
of the maxillofacial surgeons he is a regular medical student. In 
2014 Dr. Slavkov graduated with Master degree.
He is a member of the Bulgarian Medical Association, Bulgarian 
Dental Association, Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons in Bulgaria and the European Association of cranial 
maxillo-facial surgery (EACMFS). 
Dr. Slavkov is one of the leading specialists in maxillofacial 
oncology, traumatology, reconstructive and reconstructive 
surgery in Bulgaria. He has extensive experience in the field of 
oral surgery and implantology. He is married with two children.

Д-р Светослав Славков

Д-р Светослав Василев Сла-
вков е роден на 19.01.1970 г. в гр. 
Костенец, обл. Софийска. През 
1988 г. завършва средно обра-
зование в ЕСПУ „Д. Благоев” в гр. 
Костенец. От 1988 г. до 1990 г. от-
бива редовната си военна служ-
ба. През 1996 г. завършва висше 
образование с магистърска сте-
пен по стоматология в Стомато-
логичния факултет на Медицин-
ски университет – София, с успех 
5,08 от следването и 5,80 от дър-
жавните изпити.

От 1996 г. до 2000 г. работи в 
стоматологичната мрежа на Република България. От 2000 г. 
до момента работи в Специализираната болница за активно 
лечение по лицево-челюстна хирургия. През 2002 г. придо-
бива специалност по орална хирургия. От началото на 2007 
г. е специалист по лицево-челюстна хирургия. От 2008 г., във 
връзка с изискванията на ЕС за двустепенно образование на 
лицево-челюстните хирурзи, е редовен студент по медицина, 
като през 2014 г. придобива магистърска степен.

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболе-
карски съюз, Сдружението на оралните и лицево-челюстни 
хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-
челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

Д-р Славков е един от водещите специалисти в областта 
на лицево-челюстната онкология, травматология, рекон-
структивна и възстановителна хирургия в България. Има 
дългогодишен опит в областта на оралната хирургия и им-
плантологията. Женен е, с две деца.
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ВИЖТЕ РАЗЛИКАТА, КОЯТО COLGATE® ПРАВИ ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ
Фирмена презентация на „Колгейт“

Вижте разликата, която Colgatе® прави за пациентите.
Дайте препоръка на вашите пациенти, която ще подобри ка-
чеството им на живот.
Уникална PRO-ARGINTM технология възстановява чувстви-
телните области на зъбите.

* * *

Доц. д-р Наталия Гатева, дм

Завършила Факултета по Ден-
тална медицина, Медицински 
университет - София, през 1992 
год.

От 1993 год., след успешно по-
ложен конкурс, работи като пре-
подавател в катедрата по Детска 
дентална медицина, Факултета 
по Дентална медицина, Меди-
цински университет - София. 
През това време има проведени 

специализации в катедра по Консервативно зъболечение, 
Медицински университет - гр. Грац, Австрия и специализа-
ции във фирма VivaDent, Лихтенщай.

През 2011 год. - придобита научна степен доктор, дисерта-
ция на тема: „Адхезия на някои композиционни системи към 
дентина на зъбите от първа дентиция - лабораторни и кли-
нични изследвания”. 

От 2012 год. - доцент в катедрата по Детска дентална ме-
дицина.

Научни интереси: адхезия към зъбните структури от двете 
дентиции, съвременни обтурационни материали, лечение на 
заболяванията на пулпата в детска възраст. Научни публика-
ции в наши и международни специализирани научни списа-
ния.

SEE THE DIFFERENCE COLGATE® MAKES FOR PATIENTS
Colgate company’s presentation

See the difference Colgate® makes for patients.
Give your patients a recommendation to help improve their 
quality of life.
Unique PRO-ARGINTM technology repairs sensitive areas of 
teeth.

* * *

Assoc. Prof. Dr. Natalia Gateva, PhD

Graduated the Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Sofia in 1992.
Since 1993, after successfully passed competition, she works 
as a lecturer in the Department of Pediatric Dentistry, Faculty 
of Dental Medicine, Medical University - Sofia. During this time 
she has held specializations in the Department of Conservative 
Dentistry, Medical University - Graz, Austria and specializations 
in the company VivaDent, Liechtenstein.
In 2011 - acquired Ph.D. degree, thesis: "Adhesion of some 
composite systems to dentin of the teeth of the first dentition - 
laboratory and clinical research".
Since 2012 - Associate Professor in the Department of Pediatric 
Dentistry.
Scientific interests: adhesion to tooth structures from both 
dentitions, modern obturation materials, treatment of diseases 
of the pulp in childhood. Scientific publications in national and 
international specialized journals.
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РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩИ СРЕДСТВА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА
Фирмена презентация на „Патриция”

1. Иновативните пасти за зъби R.O.C.S. са разработени с 
акцент върху различните възрасти и техните нужди като съ-
щевременно осигуряват ефективна и вкусна грижа за вашите 
зъби и венци.
2. Предимства да предлагате продукти R.O.C.S. във Вашата 
практика:
 - Ефективност
 -  MINERALIN - реминерализиращ агент почти във все-

ки продукт
 -  Области на приложение в денталната практика и 

профилактика
 - Ексклузивно само за лекари по дентална медицина.

* * *

Елена Грозданова
Търговски мениджър във фирма „Патриция“

Елена Грозданова завършва 
„Международен маркетинг” във  
ВСУ „Черноризец Храбър“. От че-
тири години работи във фирма 
„Патриция“ като търговски пред-
ставител. Участва в организира-
не на курсове и семинари за по-
вишаване на квалификацията на 
стоматолозите в сферата на есте-
тичната стоматология, хирургия, 
ендодонтското лечение и др. 

От 2014г. усъвършенства зна-
нията и уменията си чрез серия 

международни обучения  на световнопризнатите фирми: 
R.O.C.S, Dentsply Sirona, GC, FGM и др. 

От 2015 г. презентира пастите за орална хигиена R.O.C.S и 
участва в различни дентални форуми.

REMINERALIZING ORAL HYGIENE PRODUCTS
Patricia company’s presentation

1. Innovative R.O.C.S. toothpastes are developed for specific 
needs of adults, teens and babies, while ensure effective and 
delicate care for the teeth and gingiva.
2. Which the advantages  are for a dental practice offering 
R.O.C.S. products:
 - Effectiveness
 -  Remineralizing agent MINERALIN is included in formulas 

of almost all R.O.C.S. products
 -  R.O.C.S. products are a part of dental practice and 

prophylaxis
 -  R.O.C.S products are offered exclusively by doctors of 

dental medicine.

* * *

Elena Grozdanova
Trade Representative in Patricia Ltd.

Ms. Grozdanova graduated International Marketing in 
“Chernorizets Hrabar” University of Economics. She works in 
Patricia Ltd. as a Trade Representative since four years. She takes 
part in organizing training courses and seminars for dental 
professionals in the field of dental aesthetics, surgery and 
endodontics.
In 2014 she started attending international educational trainings 
organized by worldwide known brands as R.O.C.S., Dentsply 
Sirona, GC, FGM and others.
Since 2015 she participates in a number of dental forums with 
presentations of oral hygiene and care R.O.C.S. toothpastes.
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Резюме № 1

Заглавие:
ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОЗОНА ВЪРХУ 
МАРГИНАЛНАТА МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ ОКОЛО АДХЕ-
ЗИВНИ ОБТУРАЦИИ

Автори:

Ж. Кирилова1, С. Топалова-Пиринска2

1 Доцент, катедра „Консервативно зъболечение“, Факул-
тет по дентална медицина, Медицински университет - Со-
фия
2 Професор, катедра „Консервативно зъболечение“, Фа-
култет по дентална медицина, Медицински университет 
- София

Цел: Да се проучи влиянието на озонов газ върху обтурации 
от композиционен материал с подложки от модифициран с 
пластмаса глас-йономерен цимент (МПГЙЦ).

Материали и методи: В изследването са включени 35 
екстрахирани интактни молари, разпределени в пет групи 
по седем зъба. На всеки зъб са изработени по 2 апроксимал-
но-оклузални клас 2 кавитети с размери 3 х 3 х 4 мм за ком-
позитни обтурации. В кавитетите на групи 1 и 2 са положени 
подложки МПГЙЦ, които се различават по степента на покри-
тие на дентина. МПГЙЦ с ниска вискозност е аплициран само 
по аксиалните стени на препарираните кавитети в зъбите 
от група 1, докато при зъбите от група 2 покрива цялостно 
дентинните повърхности. Всички зъби са възстановени с на-
нокомпозитен материал. Зъбите от групи 3 и 4 са подготвени 
като 1 и 2, но преди обтуриране кавитетите са озонирани за 
24 секунди.  Като контроли са използвани кавитети с лайнер 
течен композит, но без предварително озониране - група 5. 
Образците са термоциклирани, оцветени с 0,5% метиленово 
синьо, разрязани и наблюдавани под стереомикроскоп за 
определяне на маргиналната микропропускливост. Резулта-
тите са обработени статистически.

Резултати и обсъждане: Статистически значимо най–малко 
микропросмукване се наблюдава в групи 1, 3 и 5 (p<0.0001). 
Най-малко е микропросмукването, когато МПГЙЦ е разпо-
ложен само върху аксиалната стена на кавитета. Площта на 
дентина с покритие от МПГЙЦ влияе върху качествата на го-
товата обтурация.

Заключение: Вътрекавитетното аплициране на озон в про-
дължение на 24 секунди преди да се нанесе МПГЙЦ не влияе 
върху маргиналното микропросмукване.

Ключови думи: озонотерапия, модифицирани глас-йоно-
мерни цименти, маргинална микропросмукливост

Abstract № 1

 
Title:
INFLUENCE OF OZONE ON MARGINAL MICROLEAKAGE OF 
ADHESIVE RESTORATIONS: AN IN VITRO STUDY

Authors:

J. Kirilova1, S. Topalova-Pirinska2

1 Assoc. Professor, DMD, PhD, Department of Conservative 
Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University, 
Sofia 
2 Professor, DMD, PhD, Department of Conservative Dentist-
ry, Faculty of Dental Medicine, Medical University, Sofia 

Aim: To evaluate influence of gaseous ozone on marginal 
microleakage of class II composite restorations using resin-
modified glass-ionomer cement (RMGIC) as lining. 

Materials and Methods: Thirty five extracted human mandibular 
molars were divided into five groups of seven teeth each. Class 
II cavities in aproximal part of each tooth were prepared with 3 
x 3 x 4 mm dimensions. Axial walls of cavities in group 1 were 
covered with thin layer of RMGIC with of low viscosity, and 
RMGIC covered all dentinal surfaces in the samples of group 2. 
All the teeth were restored with a nanocomposite material. The 
preparation of the teeth of group 3 and 4 was the same, but 
before restorations to be made gaseous ozone was applied in 
the cavities for 24 seconds. Group 5 was used as control with 
lining of flowable composite resin. The teeth were thermocycled, 
immersed in 0.5% methylene blue dye, sectioned mesio-distally 
and observed under stereomicroscope.

Results: There were no significant microleakage differences 
between the control group 5 and the experimental group 1 and 
3 (p<0.0001). The lower microleakage was in group 1, where only 
the axial wall was covered with RMGIC. The application area of 
the RMGIC is of significant importance as well.

Conclusion: There is no difference in the microleakage next 
to cavities that have been ozoned 24 seconds before to make 
the composite restorations with liner of RMGIC and the cavities 
restored in the same way but without ozone application. 

Keywords: ozone treatment, resin-modified glass-ionomer 
cement, marginal microleakage
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Резюме № 2

Заглавие:
ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗ-
ПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ

Автори:

Д. Костурков1, В. Иванчева2, Т. Узунов, ДМ3, Ц. Узунов, ДМ4

1Редовен докторант, катедра „Консервативно зъболече-
ние“, ФДМ, МУ - София
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Въведение: Изпиляването на зъби за обвивни корони е 
свързано с промени в пулпната микроциркулация. Те се дъл-
жат на фрикцията между ротационните инструменти и зъб-
ните тъкани, водеща до повишаване на температурата. Дори 
и при добро охлаждане се наблюдават промени в кръвооб-
ращението на зъба. Роля за това имат отворените дентинови 
тубули след изпиляването и нервната активация на локалния 
контрол на пулпния кръвоток.

Цел: Да се изследва пулпното кръвообращение чрез пулсов 
оксиметър преди и след изпиляване на зъби за обвивни ко-
рони.

Материал и методи: За реализиране на целта са изследвани 
54 зъба на 23 пациенти на възраст между 26 и 67 години.
Зъбите са изследвани преди и след изпиляване за обвивни 
корони чрез пулсов оксиметър Contec CMS 60D.
Критерии за включване в изследването:
-  Витални зъби без анамнеза за възпалителни заболявания 

на пулпата
- Зъби без данни за наличие на периапикални изменения
- Първично изпиляване на зъбите
Получените резултати са анализирани с помощта на SPSS 
v.19. Установява се статистически значима разлика между 
двете групи – сатурация преди и след изпиляване на зъбите.

Резултати: Средна стойност на сатурацията на зъбите преди 
изпиляване: 82%
Средна стойност на сатурацията на зъбите след изпиляване: 
93%

Изводи: Наблюдава се увеличаване на микроциркулацията 
на зъбите непосредствено след изпиляване за обвивни ко-
рони.
 

Ключови думи: пулсова оксиметрия, микроциркулация, 
пулпа, изпиляване, обвивни корони
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Introduction: Preparation of the teeth for complete crowns is 
connected with alterations in the pulp microcirculation. They are 
result of the friction between the rotary instruments and teeth 
structures, which leads to temperature rise. Even though enough 
water cooling is used, changes in the pulp blood supply are seen. 
Significant role in this play the open dentine tubules after the 
preparation and the nerve activation of the local control.

Aim: To examine the pulp blood supply by pulse oximeter before 
and after preparation of teeth for complete crowns.

Material and methods: To achieve the aim 54 teeth of 23 
patients, aged between 26 and 67 years, are examined.
Teeth are examined before and after preparation for complete 
crowns with pulse oximeter Contec CMS 60 D.
The following including criteria are applied:
- Vital teeth without anamnesis about inflammatory processes 
in the pulp
- Teeth without data for presence of periapical lesions
- Primary preparation of the teeth
The obtained results are analysed by SPSS v.19. A statistically 
significant difference is established between the two groups – 
saturation before and after preparation of the teeth.

Results: Average value of the saturarion of the teeth before 
preparation for complete crowns: 82%.
Average value of the saturarion of the teeth after preparation for 
complete crowns: 93%.

Conclusions: Immediately after preparation for complete 
crowns is seen an increase of microcirculation in the teeth. 

Keywords: pulse oximetry, microcirculation, pulp, preparation, 
complete crowns
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Въведение: Протетичното лечение променя гласовия канал 
и способността за артикулация  на звуковите съчетания в 
речта. Запазването на характерното за пациента произноше-
ние е цел на протетичната рехабилитация, също като дъвка-
телната функция и естетиката.

Цел на настоящото проучване е да представи обективен ме-
тод за звуков анализ на речта.

Материали и методи: Използвахме диктофон Sony ICD-
UX533 за запис  в mp3-формат на характерния за пациента 
изговор на подбрани думи (символи), преди и след проте-
тичното му възстановяване. Изследването обхвана деветима 
пациенти с неснемаеми протезни конструкции във фронтал-
ната област на възраст от 40 до 71 години, три жени и шест 
мъже, от тях трима със средно и шест с висше образование.
Посредством програмата Audacity конвертирахме записите 
в wav-формат и сегментирахме символите в подходящи фо-
немни съчетания. Акустичния анализ на формантите в речта  
осъществихме с Speech Analyzer.

Резултати и изводи: Програмата Speech Analyzer дава гра-
фична спектрограма на фонемите и автоматично отчита 
формантните им честоти. Дигиталният акустичен анализ на 
звуковите файлове е обективна и ефикасна оценка и помага 
да се избегне субективизма на аудитивния анализ. Не устано-
вихме съществени промени в говора при неснемаемо проте-
зиране във фронталната област след адаптационен период 
от четири до пет дни. При случаите с повдигане на захапката 
се отчете подобрение в изговора на определени фонеми, но 
за статистически анализ са необходими повече данни.

 

Ключови думи: акустичен анализ, артикулация, говорна 
функция
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Introduction: Prosthetic treatment alters the upper part 
of the vocal tract and the ability to articulate the complex 
sound sequences used in speech. Preservation of the specific 
pronunciation of the patient is one of the main goals for each 
prosthetic rehabilitation as are masticatory function and 
esthetics.

The aim of this study is to introduce an objective digital acoustic 
analysis of speech.

Materials and methods: We used Sony ICD-UX533 recorder to 
make mp3-records of patient’s pronunciation of selected words 
(symbols). Pre-treatment records were performed and ones after 
the restorations were delivered.
Participants in the research included nine patients with fixed 
restorations in the frontal area; three women and six men aged 
between 40 and 71. Six were educated to a university level and 
the other three were educated to a secondary school level.
 Audacity was used to convert the records in a wav-format 
and for the segmentation of the symbols in certain phoneme 
combinations. With the aid of Speech Analyzer we analyze 
digitally the formants of the speech before and after treatment.

Results and conclusion: Speech Analyzer automatically 
presents the graphic analysis of the frequencies of phonemes. It 
provides useful and objective analysis and avoids the subjective 
auditory assessment.
After a few days’ period of adaptation, no changes were found 
in the speech of prosthodontically treated patients with fixed 
restorations in frontal area. Changes in the pronunciation of 
certain phonemes were detected in patients with increased 
occlusal vertical dimension, however more research is necessary 
for more accurate statistics.

Keywords: acoustic analysis, articulation, speech 
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Резюме № 1

Заглавие:
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНОТО 
ОФОРМЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЛЪЖИЦА ПРИ ЦЕЛИ 
ПРОТЕЗИ

Автори:

Д. Шопова1, Т. Божкова1, Д. Славчев2, М. Христозова1

1 Асистент в катедра „Протетична дентална медицина”, 
Факултет по дентална медицина, Медицински универси-
тет – Пловдив, България
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тет – Пловдив, България

Въведение: Функционалното оформяне на индивидуал-
ната лъжица е важен етап от лечението с цели протези. От 
правилното му провеждане зависи коректното отпечатване 
на клапанната зона и в последствие стабилността на цялата 
протеза при покой и функция.

Цел: Да се проведе анкетно проучване относно информира-
ността на денталните лекари за значението на функционал-
ното оформяне на индивидуалната лъжица при цели протези 
в ежедневната практика.

Материали и методи: За събиране на данните бе съставена 
специална анонимна анкетна карта. Анкетното проучване се 
разпространи на хартиен носител и по електронен път сред 
лекари по дентална медицина от различни области на стра-
ната. Анкетирани бяха 98 лица, от които 53 бяха мъже и 35 
жени.

Резултати: По-голяма част от анкетираните не притежават 
специалност. Превалиращ брой лекари по дентална меди-
цина оформят функционално клапанната зона. В най-голям 
процент от случаите манипулацията отнема между 10 и 20 
минути, което за повечето практикуващи не е проблем.

Обсъждане: В клиничната практика се обръща внимание на 
етапа за функционално оформяне на индивидуалната лъжи-
ца, като се отделя необходимото време за това.

Ключови думи: цели протези, функционален отпечатък, 
клапанна зона
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Introduction: Functional impression technique is an important 
stage in complete denture treatment. Its proper performance 
ensures the exact representation of gingivobuccal sulcus and 
thus the stability and retention of the final prosthesis during 
function.

Purpose: This study aims to investigate the general practitioner’s 
acquaintance about functional impression technique in 
complete dentures.

Material and methods: An anonymous questionnaire was 
constructed and administered on paper and it was mailed to 98 
dentists from different regions of the country. Respondents were 
53 men and 35 women.

Results: Majority of the respondents were with no acquired 
specialty. Prevalent number of dentists use functional impression 
technique. In the highest percentage of cases the procedure 
takes between 10 and 20 minutes, which is not a problem for 
most of the practitioners.

Discussion: Clinicians pay attention to functional impression 
technique and the required chairside time for the procedure is 
spent.

Keywords: complete dentures, functional impression, 
gingivobuccal sulcus
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Резюме № 2

Заглавие:
ТЕСТ-ИНТЕРВЮ ЗА ЛИЧНОСТНА САМООЦЕНКА, ОПРЕДЕ-
ЛЯЩ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТИП НА ПАЦИЕНТА 
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Катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по 
дентална медицина, Медицински университет – София

Изразът на лицето формира първото впечатление и има ви-
сока социална значимост. Познаването на индивидуалността 
на пациента позволява изграждането на дентална компоцзи-
ция с визия, която да предизвиква предсказуеми впечатле-
ния, корелиращи с преобладаващия тип темперамент и по-
ведение на индивида.
 
Целта на изследването е създаване и апробиране на елек-
тронен вариант на тест-интервю за личностна самооценка, 
определящ психологическия тип на изследваните лица, кой-
то да бъде интегриран в софтуера VisagiSMile.

Материали и метод: Беше създаден кратък тест за опре-
деляне на темперамента на пациента: силен, динамичен, 
деликатен, спокоен. Тестът за личностна самооценка беше 
апробиран сред 91 лица. Беше проведено и пилотно изслед-
ване сред 43 лица, които попълниха въпросника на Айзенк 
(Eysenck) заедно със създадения тест. Получените резултати 
от двата теста бяха съпоставени и анализирани.

Резултати: Включеният тест нa Дилингер (Dellinger) в теста 
за личностна самооценка повишава достоверността на край-
ния резултат. Личността на пациента включва комбинирани 
характеристики на четирите основни типа темперамент.

Изводи:
1. Резултатите, получени от теста за личностна самооценка, 
са съпоставими и съвпадат на 77 % с резултатите, получени 
от въпросника на Айзенк (Eysenck).
2. Най-висок процент от изследваните лица се характери-
зират с комбинация от особености на два типа – 56,0%. Ха-
рактерни белези на три от типовете, се срещат при 35,2% от 
пациентите. Лица, притежаващи характерни белези на един 
или четири от типовете, са незначителен процент от всички 
изследвани лица.
3. Създаденият дигитален вариант на тест-самооценка е на-
дежден метод за определяне на индивидуалността според 
типа темперамент, който, при протетично лечение, може да 
подпомогне съобразяването на естетиката на денталната 
композиция с личностните характеристики на пациента.

Ключови думи: дентална композиция, самооценка, темпе-
рамент, тест
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The expression on the face forms first impression and has 
a high social value. Knowing the personality of the patient 
allows planning of dental composition with a vision that causes 
predictable impressions, correlating with the predominant type 
of temperament and behavior of the individual.

The aim of the study was the creation and approbation of 
electronic version of the test interview for personal self-
evaluation determining psychological type of the respondents 
to be integrated in the software VisagiSMile.

Materials and method: Was created short test to determine the 
temperament of the patient: strong, dynamic, delicate, calm. The 
test for personal self-evaluation was piloted among 91 persons. 
It was conducted and a pilot study among 43 individuals who 
completed Eysenck’s questionnaire along with the test. The 
results of the two tests were compared and analyzed.

Results: Included Dillinger’s test in to self-evaluation test 
increases the reliability of the final result. The personality of 
the patient consist of characteristics of the four main types of 
temperament.

Conclusions:
1. The results of the self-evaluation test, comparable and 
consistent to 77% with the results obtained from the Eysenck’s 
questionnaire.
2. The highest percentage of the test persons are characterized 
by a combination of features of two personality types - 56.0%. 
Characteristic features of the three types, occurring in 35.2% of 
patients. Persons possessing traits of one or four of a kind is a 
very small percentage of all respondents.
3. Create a digital version of the self-evaluation test for 
determining psychological type is a reliable method to 
determine the personality according to the type of temperament 
in prosthetic treatment planning and can help compliance of 
aesthetic dental composition with personal characteristics of the 
patient.

Keywords: dental composition, self-evaluation, temperament 
test
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ТА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ АПИКАЛНА ПАПИЛА
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Въведение: Ендодонтското лечение на зъби с незавърше-
но кореново развитие (ЗНКР) и некротична пулпа предста-
влява сериозно клинично затруднение. Успешното лечение 
на такива зъби зависи в голяма степен от дезинфекцията на 
кореновия канал в хода на регенеративното ендодонтско 
лечение. Използваните химични агенти трябва да бъдат из-
бирани не само на основата на техните бактерицидни / бакте-
риостатични свойства, но и на способността им да осигурят 
оцеляването и запазването на пролиферативния капацитет 
на стволовите клетки.

Цел: Целта на настоящото изследване е да оцени влиянето на 
лимонената киселина върху виталитета на стволовите клетки 
от апикална папила (СКАП).

Материали и методи: От 12 прясно екстрахирани посто-
янни зъби със завършено кореново развитие се създадоха 
модели на зъби с незавършено кореново развитие. След ин-
струментирането им те бяха стерилизирани с етиленоксид. 
Моделите бяха разделени в три групи на основата на използ-
ваните ириганти: група 1) 1.5%NaOCl и 17 % ЕДТА; група 2) 
1,5% NaOCl и 10 % лимонена киселина; група 3) физиологи-
чен разтвор. Във всеки модел бяха пипетирани 7 µl хидрогел 
с добавени към него 10 000 СКАП. Моделите бяха инкубира-
ни за една седмица. Броят на виталните клетки бе определен 
чрез колориметричен анализ. Получените стойности бяха 
подложени на статистическа обработка (пакет SPSS-17).

Резултати: Не се установи статистически значима разлика 
между резултатите на групите, иригирани с NaOCl/ЕДТА и 
NaOCl/лимонена киселина.

Заключение: Нужно е да се използва такъв иригационен 
протокол, който осигурява добра дезинфекция и същевре-
менно не променя биологичния потенциал на СКАП. Резул-
татите от изследването показват, че лимонената киселина в 
концентрация от 10% има сходен на ЕДТА ефект върху пре-
живяемостта на СКАП.
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Introduction: Endodontic treatment of immature permanent 
teeth with necrotic pulp is a serious clinical challenge. The 
disinfection of the root canal is one of the factors that influence 
the outcome of the regenerative endodontic procedure. The 
chemical agents, which are used in regenerative procedures 
should be selected not only based on their bactericidal/
bacteriostatic properties, but also their ability to ensure the 
survival and preservation of the proliferative capacity of the 
patient’s stem cells.

Aim: The aim of this study is to assess the influence of citric acid 
on viability of stem cells from apical papilla (SCAP).
Materials and methods: Models of immature roots were created 
from 12 freshly extracted teeth. The models were gas sterilized 
with ethylene oxide and they were separated in three groups, 
based on the used irrigants: 1) 1,5 % sodium hypochlorite / 17 
% EDTA; 2) 1,5 % sodium hypochlorite /10 % citric acid; 3) saline. 
SCAPs in a hyaluronic acid–based scaffold were seeded into the 
canals and cultured for 7 days. Viable cells were quantified using 
a colorimetric assay.

Results: There was no statistically significant difference between 
the groups, which were irrigated with NaOCl/EDTA and NaOCl/ 
citric acid.

Conclusion: The irrigation protocols in regenerative procedures 
should provide excellent disinfection of the root canal and 
preservation of the proliferative capacity of the patient’s stem 
cells.The results from this study show that 10 % citric acid has 
the same effect on the SCAP’s viability as EDTA.
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Резюме № 4

Заглавие:
СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА В ПРОЦЕСА НА ФОРМИ-
РАНЕ НА ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ 

Автори:

Н. Митова, ДМ, М. Рашкова, ДМ, А. Козаров

Катедра „Дeтска дентална медицина“, Факултет по ден-
тална медицина, Медицински университет - София

Въведение: Пародонталната патология в детско юношеска 
възраст има своята специфика, която се базира на възрасто-
вите особености на динамично променящата се орална сре-
да и процесите на изграждане и стабилизиране на пародонта 
по време на зъбния пробив.

Цел: Целта на изследването е да се проучи съставът на суб-
гингивалната микрофлора в процеса на формиране на по-
стоянното съзъбие през пубертета.

Материал  и методи: Обект на наблюдение бяха 30 деца 
на възраст между 10 и 15 години, без гингивит (до 25% PBI) 
и добра орална хигиена (HI над 75% свободни от плака по-
върхности), без наличие на системни заболявания и прием 
на антибиотици в последните 3 месеца. При всички деца 
беше регистриран клиничен статус, чрез използване на из-
готвена за целта карта, базирана на картата за пародонтално 
изследване на дете, приет в катедрата по ДДМ, ФДМ-София. 
Бяха взети проби за PCR – Real Time изследване  с книжни 
щифтчета от гингивален сулкус на 6 зъба за изследване на 
9 контролни щама (сборна проба). Пробите се изпращаха в 
стандартизирани контейнери за изследване.

Резултати: При почти всички изследвани деца се открива 
C.gingivalis (зелен комплекс), а при повече от половината- 
F.nucleatum (оранжев комплекс). Останалите изследвани ми-
кроорганизми (Td,Tf, Pi, Pm) се изолират при по-малка част 
от децата (6% -17%). A.actinomycetemcomitans и P.gingivalis 
не бяха изолирани при изследваните деца. Преобладават ми-
кроорганизмите от оранжев и зелен комплекс, в количества 
104, следвани от P.intermedia (1.102) и МО от червен комплекс 
T.forsythia, T.denticola, P.micros (1.101). 

Заключение: Относително рано, непосредствено след про-
бива на постоянните зъби, по-голяма част от пародонтопато-
гените се поселват субгингивално и стават рисков фактор за 
пародонтални заболявания.

Ключови думи: субгингивална микрофлора, зъбен пробив, 
пародонтални заболявания
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DENTITION FORMATION
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Introduction: Periodontal pathology in children has its peculiar 
characteristics that are due to the peculiarities of the age and the 
dynamically changing oral environment and the processes of 
formation and stabilization of the periodontal structures during 
the tooth’s eruption.

Aim: The aim of this study is to study the composition of the 
subgingival microflora in the process of permanent dentition 
formation during puberty. 

Materials and methods: Subject of observation were 30 
children of an age between 10 and 15 without gingivitis (up to 
25% PBI) and with good oral hygiene (HI over 75% surfaces free 
of plaque), without any systemic diseases or anti-biotics intake 
for 3 months. A clinical status was registered for all children 
with a specially made chart based on the chart for periodontal 
examination of a child, adopted by the Department of Pediatric 
Dentistry, FDM-Sofia. Gingival sulcus samples were taken with 
a paper pin from 6 teeth for a PCR – Real Time research of 9 
control strains (a comprehensive sample). Samples were sent for 
research in standardized containers.

Results: In almost all tested children C.gingivalis (green 
complex) was found and in more than half - F.nucleatum (orange 
complex). The rest of the tested for microorganisms (Td, Tf, Pi, 
Pm) were isolated in a smaller portion of the children (6%-17%). 
A.actinomycetemcomitans and P.gingivalis were not isolated in 
this study.
Predominant are the orange and green complex microorganisms, 
in quantities of 104, followed by P.intermedia (1.102) and 
microorganisms of the red complex T.forsythia, T.denticola, 
P.micros (1.101).

Conclusion: It may be concluded that relatively early on, 
immediately after the permanent tooth’s eruption a significant 
portion of the periodontal pathogens migrate to the subgingival 
zone and become a risk factor for periodontal illnesses.   

Keywords: subgingival microflora, eruption, periodontal disease
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Резюме № 5

Заглавие:
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
ВЪРХУ ПРОБИВА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ

Authors:

Н. Тонева1 , М. Пенева, ДМН2 

1 Асистент, катедра „Детска дентална медицина“, 
Факултет по дентална медицина, МУ - София, България 
2 Професор, катедра „Детска дентална медицина“, 
Факултет по дентална медицина, МУ - София, България 

Въведение: В урбанизирания и свръхтехнологичен двадесет 
и първи век възникват  много въпроси за правилното 
съзряване и развитие на човешкия организъм. Пробивният 
процес като част от общия процес на растеж и развитие на 
организма, се влияе от редица фактори: генетични, вродени 
и фактори на околната среда/ климат, географска и социална 
среда, расова принадлежност и др./. Всеки един от тези 
фактори може да окаже пряко или непряко въздействие 
върху зъбния пробив.   До този момент в България не е 
правено изследване на пробива на временните зъби в цялата 
му динамика и мултифакторност.

Цел: Да се установи въздействието на някои чести 
заболявания в ранна детска възраст /соор, алергии и остри 
вирусни инфекции/ върху пробива във временното съзъбие.

Задачи: 
 1.  Да се установи влиянието на заболяванията /като цяло/ 

в ранна детска възраст върху сроковете на зъбния 
пробив.

 2.  Да се установи относителният дял на всяко заболяване 
по отделно и отражението му върху сроковете на 
пробив.

 3.  Да се установи дали има разлика в средния пробив при 
децата със и без заболявания. 

Материал и методика: Проучването беше направено в 
град София като бяха прегледани 378 деца на възраст от 0 
до 3 години. Прегледите се извършиха в детски консултации, 
детски ясли и детски градини. Беше проведено анкетно 
проучване на родителите в присъствието на педиатри и 
детски учители. Получените резултати бяха обработени 
чрез метода на вариационния анализ, а достоверността на 
данните беше оценена по критерия на Стюард.

Резултати и заключение: Има достоверна разлика в 
средния пробив при здрави и деца със заболявания. 

Ключови думи: временни зъби, пробив, общи заболявания

Abstract № 5

Title:
THE INFLUENCE OF DESEASES ON TEMPORARY TEETH 
ERUPTION DURING THE INFANT AGE
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Introduction: In nowadays modern and urbanized 21st century 
a lot of questions that consider the human's development arise.
The teeth eruption process is a part of the human growth and 
development in general and it depends on majority of factors - 
genetics, intrauterine and environmental factors /climate, 
geographic and social factors, ethnic origin and etc./ Each of 
these factors can directly or indirectly affect the teeth eruption.
Till now in Bulgaria, nobody has ever done an investigation 
report into the mechanism of human tooth eruption in all its 
wideness.

Aim: To establish the influence of the most often deseases /Soor, 
allergies, acute viral infections/ the teeth eruption.
 1.  To establish the effect of deseases /in general/ on the 

terms of tooth eruption during infant age.
 2.  To establish the relative proportion of each specific 

deseases and its effect on the terms of eruption.
 3.  To establish: if there is a significant difference in terms 

between the healthy and ill infants.

Materials and methods: The investigation was conducted in 
Sofia city. It included 378 infants at age of 0 - 3. The inspection 
were made in the infant consultations and educational 
institutions. A questionnaire for parents was included in the 
research. It was made in the presence of pediatrics and teachers. 
The results were arranged according to the Steward's standard.

Results and conclusion: It was established а significant 
difference between the terms of temporary teeth eruption in the 
healthy and ill infants. 

Keywords: temporary teeth, eruption, infants, deseases
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Резюме № 6

Заглавие:
ИДЕЯТА „ДЕНТАЛЕН ДОМ“ СРЕД МАЙКИ НА ДЕЦА ДО 3 ГО-
ДИНИ

Автори:

Р. Боговска-Гигова, Р. Кабакчиева

Катедра „Детска дентална медицина“, ФДМ, МУ - София

Въведение: В последните години във всички световни гай-
длайни започна да се говори за понятието „Дентален дом“, по 
примера на Медицински дом. Денталният дом се дефинира, 
като продължителна взаимовръзка между денталния лекар 
и пациента, включваща всички аспекти на оралната здравна 
помощ и осигуряване на непрекъсната, изчерпателна, дос-
тъпна, координирана и фамилно ориентирана помощ.

Цел: Цел на проучването е да бъде предадена идеята „Съз-
даване на дентален дом“ сред майки на деца до 3-годишна 
възраст.

Материал и методика: Чрез картотеката на Детска консул-
тация към медицински център „Новус“ е осъществен контакт 
с 30 майки, които са родители на деца до 3-годишна възраст. 
На майките е раздадена анкетна карта, съдържаща въпроси 
за тяхната информираност по отношение грижата за зъбите 
на тяхното дете. Децата и майките са поканени в денталния 
кабинет за преглед на децата и обучение на майките в ранни 
орални грижи. За обучение  на майките е приложен  верба-
лен  и визуален метод за получаване на здравна информация. 
За всяко прегледано дете е събрана подробна медицинска и 
дентална анамнеза. Оралният статус на децата е документи-
ран  по стандартите на детската дентална медицина. Опреде-
лен е рискът от кариес за всяко дете.

Резултати: Получени са 30 анкетни карти от 30 майки. По-
лучена е пълна информация за общо 45 прегледани деца на 
възраст до 3 години. Предварителните резултати показват, 
че 62% от анкетираните майки не са запознати с необходи-
мостта от ранни дентални грижи и профилактика за техните 
деца и съответно не са водили техните деца на дентален пре-
глед. Резултатите от прегледаните деца показват, че 24 от тях 
са здрави (53.33 %), 7 от тях имат  кариес на ранното детство 
(15.55 %), а останалите 14 деца са в среден риск от развитие 
на кариес (31.11 %). Резултатите от проведеното обучение на 
майките ще бъде отчетено след 6 месеца.

Заключение: Проведеното пилотно проучване показва аб-
солютната необходимост от създаване на „Дентален дом“ за 
децата от 1 до 3-годишна възраст. Инициатори за това трябва 
да бъдат детските дентални лекари.

Abstract № 6
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THE IDEA OF "DENTAL HOME" AMONG MOTHERS OF 
CHILDREN UP TO 3 YEARS OF AGE

Authors:

R. Bogovska-Gigova, R. Kabakchieva

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

Introduction: In the last few years, in all the world guidelines, the 
term Dental Home began to be spoken, following the example 
of the Medical Home. The dental home is defined as a long-term 
relationship between the dentist and the patient, including 
all aspects of oral health care and providing comprehensive, 
continuously accessible, coordinated and family-centered help.

Purpose: The aim of the study is to convey the idea of 
"Establishing a Dental Home" among mothers of children under 
3 years of age.

Material and methods: Through the Child Counseling Card to 
the Novus Medical Center, 30 mothers who are parents of children 
up to 3 years of age have been contacted. Mothers were given 
a questionnaire containing questions about their awareness of 
the care of their child's teeth. Children and mothers are invited 
to the dental office to examine children and teach mothers in 
early oral care. A verbal and visual method for obtaining health 
information is provided for training mothers. For each examined 
child, a detailed medical and dental history was collected. Oral 
status of children is documented according to the standards of 
the pediatric dentistry. The risk of caries is defined for each child.

Results: 30 questionnaires from 30 mothers were received. A 
complete information of all 45 reviewed children up to 3 years 
of age have been received. Preliminary results show that 62% 
of mothers surveyed are unaware of the need for early dental 
care and prophylaxis for their children, and therefore have not 
led their children to a dental check. The results of the examined 
children show that 24 of them are healthy (53.33%), 7 of them 
have early childhood caries (15.55%) and the other 14 children 
are at medium risk of developing caries (31.11%). The results of 
the training of the mothers will be reported after 6 months.

Conclusion: The pilot study shows the absolute necessity of 
setting up a "Dental Home" for children from 1 to 3 years of age. 
The initiators of this should be the dental dentists.
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Резюме № 7

Заглавие:
СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПРО-
ВЕЖДАНЕ НА ТРИБОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕН-
ТАЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Автори:
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1Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Фа-
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Въведение: Изборът на лечение на дистални кариозни ле-
зии във всеки един етап на патологичното зъбно изтриване 
налага симулация на разглеждания феномен - бруксизъм в 
лабораторни условия.

Цел: Да се създаде собствен, оригинален експериментален 
модел за провеждане на трибологични изследвания на ден-
тални материали в стандартни изпитателни условия.

Материал и методи: След конструиране на прототип на 
бъдещия експериментален модел са подготвени стандарт-
ни метални плочки - (носители) с размери – 50мм x 50мм, и 
дебелина 3мм. Във всяка от тях са фрезовани по 9 отвора с 
диаметър 10мм и дълбочина 1,5мм. В отворите е аплициран 
съответният тестван материал. Използвани са пет възстано-
вителни материала, показани за лечение на зъбен кариес в 
дисталната област: дентална амалгама без γ2 фаза, обогате-
на с Cu (Cavex Alloy); дентална амалгама без γ2 фаза, с висо-
ко съдържание на Ag (Cavex Non Gamma- 2); Микрофилен 
хибриден композиционен материал (Gradia Direct posterior); 
Кондензируем композиционен материал (Filtek P60); Метал-
на сплав, използвана за позитивна контрола (Duceralloy C).

Резултати: Изработените тестови образци се използват за 
изследване на трибологичните характеристики на различни 
поколения композиционни материали и амалгама: дълбо-
чина на триене; коефициент на триене; сила на триене; дъл-
бочина на надраскване; коефициент на надраскване; мик-
ротвърдост.

Изводи: Резултати в това направление ще въведат яснота за 
механизмите на изтриване и ще дадат допълнителна инфор-
мация за очакваните промени в изследваните материали при 
клинични условия.

Ключови думи: експериментален модел, дентални материа-
ли, трибологични характеристики
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Introduction: The choice of treatment of distal carious lesions in 
each stage of the pathological tooth wear requires simulation of 
considered phenomenon - bruxism in the laboratory.

Objective: To create own, original experimental model for 
conducting tribological studies of dental materials in standard 
test conditions.

Material and methods: After constructing a prototype of the 
future experimental model a standard metal tiles - (carriers) with 
size - 50 mm x 50mm and thickness of 3 mm are prepared. In each 
of them 9 openings with a diameter of 10mm and a depth of 
1.5 mm are milling. In the openings a relevant tested material is 
applicated. Five restorative material indicated for the treatment 
of dental caries in the distal area are used: dental amalgam 
without γ2 phase enriched with Cu (Cavex Alloy); dental amalgam 
without γ2 phase, with high content of Ag (Cavex Non Gamma- 
2); A micro hybrid resin based composite material (Gradia Direct 
posterior); Packable resin based composite material (Filtek P60); 
Metal alloy used for the positive control (Duceralloy C).

Results: Created test samples are used to study the tribological 
characteristics of different generations resin based composite 
materials and dental amalgam: depth of friction; coefficient of 
friction; friction force; depth of scratch; coefficient of scratch; 
microhardness.

Conclusions: Results in this direction will introduce clarity about 
the mechanisms of wear and will provide additional information 
on the expected changes in the studied material in clinical 
conditions.

Keywords: experimental model, dental materials, tribological 
characteristics
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Резюме № 8

Заглавие:
СРЕДНА СТОЙНОСТ НА НИВАТА НА ПУЛПНАТА КРЪВНА 
ПЕРФУЗИЯ НА ГОРНИ КАНИНИ, ИЗМЕРЕНИ ЧРЕЗ ЛАЗЕР 
ДОПЛЕР ФЛОУМЕТРИЯ

Автори:

В. Стефанова, Р. Аргиров1, К. Трифонов1, Ж. Райчева1,  
В. Стамова1, А. Колев1, Св. Воденичаров1, Сн. Цанова,  
Ст. Владимиров

Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Факултет по дентална медицина
Медицински университет - Пловдив
1Студент 

Въведение: Лазер доплер флоуметрията е неинвазивен 
обективен метод за измерване на пулпната перфузия.

Цел: Да се измери кръвната перфузия на горни кучешки зъби 
и да се представи средна стойност.

Материал и методи: Измерена е кръвната перфузия на 
трийсет горни кучешки зъба чрез лазер доплер флоуметрия 
и апарат moorVMS-LDF 2 и две игловидни сонди във Факултет 
по дентална медицина, Медицински университет - Пловдив. 
Изследването е проведено от декември 2014 г. до януари 
2017 г. Средните стойности са изчислени с помощта на ли-
цензирания софтуеър на апарата и анализирани статистиче-
ски с SPSS 13.0. 

Резултати: Средната стойност на кръвната перфузия на из-
мерените горни канини е 13,97 ПЕ. Средната възраст на из-
следваните е 23,56 г. Деветнайсет от зъбите са десни, а еди-
найсет леви и съответните стойности са 12,81 ПЕ и 15,97 ПЕ

Заключение: За първи път е изчислена средната стойност на 
пулпната перфузия на горни кучешки зъби, така че да може 
да бъде приложена в бъдещи клинични изследвания.

Ключови думи: лазер доплер флоуметрия, пулпна кръвна 
перфузия, кучешки зъби

Abstract № 8

 
Title:
MEAN VALUE OF THE BLOOD PULP PERFUSION LEVELS 
OF UPPER CANINE TEETH MEASURED BY LASER DOPPLER 
FLOWMETRY

Authors:

V. Stefanova, R. Argirov1, K. Trifonov1, J. Raicheva1,  
V. Stamova1, A. Kolev1, Sv. Vodenicharov1, Sn. Tsanova,  
St. Vladimirov

Department of Operative Dentistry and Endodontics
Faculty of Dental Medicine 
Medical University - Plovdiv
1Student

Introduction: Laser Doppler flowmetry is a non invasive 
objective method to measure the pulp blood perfusion.

Aim: To measure the blood perfusion of maxillary canine teeth 
and to come up with a mean value.

Material and methods: The pulp blood perfusion of thirty upper 
canines have been measured by laser Doppler device moorVMS-
LDF 2 with two needle probes at the Faculty of Dental Medicine, 
Medical University-Plovdiv. The study was conducted from 
December 2014 to January 2017. The mean values have been 
calculated with the help of the licensed software of the device 
and the data have been statistically analyzed by SPSS 13.0.

Results: The mean value of the measured upper canine teeth 
perfusion is 13,97 PU. The mean age of the people involved in 
the study is 23,56. Nineteen of the teeth are right and eleven are 
left and their mean values are as follows 12,81 PU and 15,97 PU.

Conclusions: For the first time the mean value of the pulp blood 
perfusion of maxillary canines was calculated so that it can be 
used in further clinical investigations.

Keywords: Laser Doppler, pulp blood perfusion, canine teeth
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Резюме № 9

Заглавие:
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕН-
ТИ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ - АНАЛИЗ С T-SCAN 8

Автори:

М. Димова-Габровска, И. Герджиков

Катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ,  
МУ - София 

Въведение: Възстановяването на дъвкателната функция при 
пациентите с цели  протези е основна цел на протетичното 
лечение.

Целта на проучването е изследване и анализ на дъвкателна-
та функция при пациенти с цели протези. 

Материал и методи: Изследвани са 35 изцяло обеззъбени 
пациенти (23 жени и 12 мъже) на възраст от 54 до 85 годи-
ни, които са лекувани с цели протези от студенти 5 курс на 
ФДМ-София. След клинично ажустиране и наартикулиране 
до двустранно балансирана оклузия е проведен компютърен 
оклузален анализ със системата T-SCAN 8. 

Резултати: По време на дъвчене във фазата на максимална 
интеркуспидация са установени неравномерно разпреде-
ление на първите оклузални контакти в четирите квадранта 
на силовото поле при всички изследвани; оклузионно време 
извън нормалните граници при 66,67% от пациентите; на-
личие на свръхсилови контакти, интерцептивни контакти и 
плъзгания. 

Заключение: Компютърният оклузален анализ представя 
разпределението на оклузалните сили при дъвчене и обо-
сновава количествено значението на двустранно балансира-
ната оклузия за стабилността на целите протези.

Ключови думи: цели протези, T SCAN

Abstract № 9

 
Title:
EXAMINATION OF MASTICATORY FUNCTION IN PATIENTS 
WITH COMPLETE DENTURES- T-SCAN 8 ANALYSIS

Authors:

M. Dimova-Gabrovska, I. Gerdzhikov

Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental 
Medicine, Medical University of Sofia

Introduction: Restoration of masticatory function in patients 
with complete dentures is major aim in prosthetic dentistry.

Aim: The aim of the research is examination and analysis of 
masticatory function in patients with complete dentures.

Materials and methods: The study includes 35 people with 
complete edentulism (23 women and 12 men), on the age 
from 54 to 85 years old, who have prosthetic treatment, made 
by students in 5th grade of Faculty of Dental Medicine- Sofia. 
Computer analysis with T-SCAN 8 system has been conducted 
after clinical adjustment and articulation of the dentures to 
bilateral balanced occlusion.

Results: In the phase of maximum intercuspation, during the 
masticatory process, are established unequal distribution of the 
first occlusal contacts in the fourth quadrants of the force field 
in all tested patients. Occlusal time out of the normal range in 
66.67% of patients, forceoutliers contacts, interceptive contacts 
and slidings was also established.

Conclusion: The computer occlusal analysis represents the 
distribution of the occlusal forces, during the masticatory process 
and justifies quantitatively the significance of the bilateral 
balanced occlusion for the stability of the complete dentures.

Keywords: complete dentures, T SCAN
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Резюме № 10

Заглавие:
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛ-
НАТА ФУНКЦИЯ СЛЕД МАКСИЛАРНА РЕЗЕКЦИЯ

Автори:

И. Герджиков, М. Димова-Габровска

Катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ,  
МУ - София 

Въведение: Протетичните методи на лечение заемат основ-
но място в рехабилитацията на пациентите с максиларна ре-
зекция.

Целта на представения клиничен случай е да проследи въз-
можностите за възстановяване на дъвкателната функция при 
пациент с максиларна резекция.

Материал и методи: Описаният клиничен случай просле-
дява протетичната рехабилитация на 70-годишен пациент 
с максиларна резекция и тотално обеззъбяване. Предвари-
телните отпечатъци от двете челюсти бяха снети с необра-
тим хидроколоиден отпечатъчен материал. Индивидуални-
те лъжици бяха изработени от светлиннополимеризираща 
пластмаса и окончателните отпечатъци бяха взети с адити-
вен силикон. Протезите бяха завършени по класическата 
технология от топлиннополимеризираща акрилна пластмаса 
с ниско количество остатъчен мономер. Оклузо-артикула-
ционните взаимоотношения бяха анализирани и оценени 
със системета Т SCAN 8.

Резултати: Получените резултати показаха успешно херме-
тизиране на дефекта със стабилна преграда между устната 
и носна кухина. Беше постигната ретенция и стабилност на 
протезата, което осигури възстановяване на говорната и дъ-
вкателната функция. Успешно проведената протетична реха-
билитация подобри външния вид, самочувствие и социална 
активност на болния.

Изводи: Прилагането на протетични методи на лечение при 
пациенти с максиларна резекция позволява успешно възста-
новяване на дъвкателната функция.

Ключови думи: максиларен дефект, максиларна резекция, 
обтуратор, следрезекционна протеза, T SCAN

Abstract № 10

 
Title:
POSSIBILITIES FOR RESTORATION OF MASTICATORY 
FUNCTION IN PATIENTS AFTER MAXILLARY RESECTION

Authors:

I. Gerdzhikov, M. Dimova-Gabrovska

Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental 
Medicine, Medical University of Sofia

Introduction: Prosthetic treatment takes is a major part of 
rehabilitation in patients after maxillary resection.

Aim: The aim of the represented clinical case is to follow up the 
possibilities for restoration of masticatory function in patients 
after maxillary resection.

Materials and methods: The described clinical case follows 
up the prosthetic rehabilitation after maxillary resection in 
70-years-old patient with complete edentulism. The preliminary 
impressions of both jaws were taken with irresistible hydrocolloid 
impression material. The individual trays were made by light-
cured acrylic resin and the final impressions were taken with 
additive silicone. The dentures were finished according to the 
classical technology and made of heat-cured acrylic resin with 
reduced concentration of residual monomer. The relationships 
between occlusion and articulation were analyzed and evaluated 
by the system T SCAN 8.

Results: Received data reveals successful defect hermetization 
through solid barrier between nasal and oral cavity. The achieved 
retention and stabilization of the denture provide restoration of 
masticatory function and speaking. The successfully conducted 
prosthetic rehabilitation improved patient’s appearance, self-
esteem and social activity.

Conclusion: Prosthetic treatment in patients after maxillary 
resection leads to successful restoration of masticatory function.

Keywords: maxillary defect, maxillary resection, obturator, post 
resection denture, T SCAN
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Резюме № 11

Заглавие:
ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОРАЛНО ЗДРАВЕ ПРИ 
ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Автори:

П. Бакърджиев1, М. Пенева2, ДМН

1 Асистент, катедра „Детска дентална медицина“, Факул-
тет по дентална медицина, Медицински университет - Со-
фия
2 Професор, катедра „Детска дентална медицина“, Факул-
тет по дентална медицина, Медицински университет - Со-
фия

Въведение: Зъбният кариес е поведенческо заболяване. 
Това налага нов подход – промоция на оралното здраве. Тя 
има за цел да промени и създаде подходящо поведение за 
осигуряване на орално здраве. Използва се комплекс от ме-
тоди за повлияване на цялото общество чрез ангажимента на 
различни професионални, обществени, управленски струк-
тури и масмедии. 

Цел: Да се провери ефектът от прилагането на програма за 
промоция на оралното здраве.

Материали и методи: Бяха изследвани 250 деца от столич-
ни детски градини, разделени в три възрастови групи - 4, 5, 
и 6-годишни, техните родители и възпитатели. Върху група 
от 100 деца бе приложена стандартна програма за здравно 
обучение, а върху 150 деца - програма за промоция на орал-
но здраве. Участие в изследването взеха масмедии, фирми за 
профилактични материали, обществени организации, кмето-
ве на общини.

Резултати: Резултатите показаха намаляване на стойностите 
на индекса d1mft и орално-хигиенния индекс по Грийн-Вер-
милион и в двете групи. В групата със стандартна програма 
за здравно обучение няма статистическа достоверност. Зна-
чително подобрение на индексите, подкрепено от статисти-
ческа достоверност имаше в групата, върху която бе прило-
жена програма за промоция на оралното здраве. При нея се 
наблюдаваше и статистически достоверно намаляване броя 
на обратимите кариозни лезии. Програмата за промоция до-
веде и до промяна в нагласите и познанията на децата за по-
стигане на орално здраве.

Изводи: Прилагането на програма за промоция на оралното 
здраве води до трайна положителна промяна при децата в 
предучилищна възраст за постигане на добро орално здраве 
в сравнение със стандартната програма за обучение за орал-
но здраве.

Ключови думи: промоция, орално здраве, деца, предучи-
лищна възраст
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Title:
ORAL HEALTH PROMOTION PROGRAM IN PRESCHOOL 
CHILDREN
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1 Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, 
Faculty of Dental Medicine, Medical University of Sofia
2 Professor, Department of Pediatric Dentistry, Faculty of 
Dental Medicine, Medical University of Sofia

Introduction: Dental caries is a behavioral disease. That requires 
a new approach - the promotion of oral health. It aims to change 
behavior and create appropriate to provide oral health. Use 
a set of methods to influence the entire society through the 
commitment of the various professional, public, management 
structures and mass media.

Objective: To examine the effect of implementation of a oral 
health promotion program.

Materials and methods: 250 children from kindergartens in 
Sofia divided into three age groups 4, 5 and 6 years old, their 
parents and educators. On a group of 100 children were given 
standard program for health education and on 150 children 
program to promote oral health. Participation in the study 
took mass media, companies for prophylactic materials, public 
organizations, mayors of municipalities.

Results: The results showed a reduction in the index d1mft and 
oral hygiene index of Greene-Vermillion in both groups. There 
is no statistical reliability in the group with standard program 
for health education. Significant improvement in the indexes 
supported by statistical reliability was in the group on which 
was applied program for oral health promotion. It was observed 
and statistically significant reduction in the number of reversible 
carious lesions. Oral health promotion program led to a change 
in attitudes and knowledge of children to achieve oral health.

Conclusions: The implementation of a program to promote oral 
health leads to lasting positive change for children in preschool 
to achieve good oral health compared to the standard training 
program for oral health.

Keywords: promotion, oral health, children, preschool
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ОТПЕЧАТЪЦИ, КОИТО  ВПЕЧАТЛЯВАТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ
Уъркшоп, организиран от фирма „Карис М”
Д-р Андреас Цагаракис, Гърция

• Демонстрация на различни 
отпечатъчни техники
• Демонстрация на ед-
ностъпкова putty-wash техника
• Демонстрация на двустъпко-
ва putty-wash техника, използ-
вайки фолио като разделител
• Упражняване на различни 
практики

* * *
Андреас Цагаракис e роден в Хания – остров Крит през 

1973 г. 
Завършил е Факултета по дентална медицина на универ-

ситета „Аристотел” - Солун през 1997 г. През 1999 г. завършва 
2-годишна специализация по протетична дентална медицина 
в същия университет.

През 2006 - 2009 г. се включва в научна програма от NYU 
по орална рехабилитация и дентална естетика. Той е серти-
фициран член на WCLI и в двете асоциации Diode и Er,Cr:YSGG 
laser.

Андреас Цагаракис има практика в Хания – Крит със спе-
циалност дентална естетика и имплантология.

IMPRESSIONS TO IMPRESS. DIFFERENT IMPRESSION 
TECHNIQUES
Workshop organized by Caris M 
Dr. Andreas Tsagarakis, Greece

• Demonstration of mixing technique using hands and 
Dynamix automix device
• Demonstration of one step putty-wash technique
• Demonstration of two step putty-wash technique, using 
cling film as a spacer
• Hand on with both techniques on frasaco models

* * *
Andreas Tsagarakis was born in Chania of Crete in 1973.
He graduated from the Dentistry School of Aristotle University 
of Thessaloniki in 1997. In 1999 he completed the two year post 
graduate studies in prosthodontics at the same university.
During 2006 - 2009 he attended the continuous education 
program of NYU in oral rehabilitation and dental aesthetics. 
He is a WCLI certified Associate Fellowship both, in Diode and 
Er,Cr:YSGG laser.
Andreas Tsagarakis practices in Chania with specialization in 
dental aesthetics and implants.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВИ СОЛИ НА НЕМСКИЯ 
ХОМЕОПАТИЧЕН СЪЮЗ В ОБЩАТА ДЕНТАЛНА 
ПРАКТИКА
Дискусионен панел, организиран от фирма „Алпен 
Фарма България "
Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Специалист по детска дентална медицина, 
Шуслерова терапия, класическа хомеопатия

В края на 19-ти век немският ле-
кар, д-р Вилхелм Хенрих Шуслер 
(1821-1898), открива 12-те жизне-
но необходими минерални соли 
за лечението на различни забо-
лявания. 

През 1874 г. той публикува 
труда си „Съкратената терапия”, 
който представлява кратка сис-
тема на биохимично лечение с 
12-те соли на клетъчно ниво.

Заслугата на д-р Шуслер е в установяването на факта, че рав-
новесието на солите в клетката и в извънклетъчния матрикс е 
определящо за нормалното функциониране на организма.

Той установява, че минералите трябва директно да дос-
тигнат засегнатата клетка. Затова д-р Шуслер решава да ги 
въвежда в организма разредени и потенцирани (в D потен-
ция) на хомеопатичен принцип.

УНИКАЛНИТЕ ШУСЛЕРОВИ СОЛИ НА НЕМСКИЯ ХОМЕОПА-
ТИЧЕН СЪЮЗ

Шуслеровите соли се различават от минералите, влиза-
щи в състава на конвенционалните препарати. Изхождайки 
от общото значение на минералните соли, за организма се 
използват само тези от тях, чиято физиологична функция е 
недвусмислено изяснена. Минералните вещества се триту-
рират, като чрез стриване се раздробяват на отделни моле-
кули и така се избягва вероятността от предозиране.

Солите на д-р Шуслер се резорбират от лигавицата на уст-
ната кухина и фаринкса, така попадат директно в кръвообра-
щението, при което се преодоляват евентуални проблеми в 
усвояването им от страна на стомашно-чревния тракт. Така те 
лесно се приемат от организма и улесняват резорбцията и на 
поетите с храната минерали. Шуслеровата биохимия обяснява 
разликата между нуждата от минерали като градивен матери-
ал екстрацелуларно и тяхната функционална роля в клетката. 

12-те основни соли на д-р Шуслер намират широко при-
ложение в общата дентална практика. Биохимичният им  
механизъм на действие на клетъчно ниво позволява съче-
таването им с конвенционални медикаменти, като допълват 
денталното лечение във всеки един етап. Това се доказва от 
над 50-годишния опит в Германия, както и в споделяне и пуб-
ликуване на клинични случаи от общата лекарска и дентална 
практика в България и чужбина.

* * *

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу е лекар по дентална меди-
цина, специалист по детска дентална медицина, специалист по 
класическа хомеопатия и шуслерова терапия, Бахов терапевт.

Завършва Факултета по дентална медицина на МУ, гр. Со-
фия през 1980 г. Специализация по детска дентална медици-
на - 1986 г. 

Д-р Еленкова има и специализация по класическа хомео-
патия в Международната академия по класическа хомеопа-
тия на Георгос Витулкас.

Владее немски, английски, руски. 
Член е на Българския зъболекарски съюз /БЗС/, Асоциаци-

ята на денталните мениджъри в България /АДМБ/, Асоциаци-
ята на лекарите хомеопати в България /АЛХБ/. 

APPLICATION OF SCHUSSLERSALTS OF GERMAN 
HOMEOPATHIC UNION (DHU) IN 
GENERAL DENTAL PRACTICE 
Discussion panel organized by Alpen Pharma Bulgaria
Dr. Nina Elenkova-Papadopulu
Specialist in Pediatric Dentistry, Schusslersalts therapy, 
classical homeopathy  

In the end of 19th century German doctor Wilhelm Henrich 
Schussler (1821-1898) discovered 12 vital mineral salts for the 
treatment of different diseases. In 1874 he published his work 
“Abbreviated therapy”, which is a short system of biochemical 
treatment with 12 tissue salts on cellular level.
Dr. Schussler’s contribution to science is the discovery of the 
fact that the minerals’ balance, intracellular and extracellular, is 
definitive for the normal functioning of the human body. 
Dr. Schussler established that the minerals have to reach directly 
to the affected cell. He decided to apply minerals diluted and 
potentiated (in D potency) in a homeopathic way.

UNIQUE SCHUSSLER SALTS OF THE GERMAN HOMEOPATHIC 
UNION (DHU)
Schussler’s salts are different than the minerals in conventional 
medicines. Regarding the collective importance of the mineral 
salts for the human body, Dr. Schussler used only those salts 
with undeniably clarified physiological function. The mineral 
substances are triturated and by grinding are cut into individual 
molecules. This manufacturing way avoids the possibility of 
overdose.
Dr. Schussler’s salts are resorbed by the oral mucosa and 
the pharynx since that way possible problems during 
gastrointestinal absorption are avoided. In that way the salts 
are well accepted and facilitate the resorption of nutrients. 
Schussler‘s biochemistry explains the difference between need 
of the minerals as a constructive material extracellularly and 
their functional role in the cell. 
12 basic Schussler’s salts have wide application in General dental 
practice. The biochemical mechanism of action on cell level 
gives an opportunity to combine Schussler’s salts together with 
conventional medicines and to complete the dental treatment 
on every single stage. This has been prooven by more than 
50 years of work experience in Germany, as well as sharing 
and publishing clinical cases from general medical and dental 
practice in Bulgaria and abroad.

* * *

Dr. Nina Elenkova-Papadopoulou is a dental medicine doctor, 
a specialist in pediatric dentistry, a specialist in classical 
homeopathy and Schuessler Salts therapy, Bach flower therapist.
She graduated from the Faculty of Dental Medicine of Sofia 
University in 1980 and specializes in pediatric dentistry in 1986.
Dr. Elenkova has a specialization in classical homeopathy at 
the International Academy of Classical Homeopathy by George 
Vithoulkas.
She is fluent in German, English and Russian.
She is a member of Bulgarian Dental Association (BgDA), 
Association of Dental Managers in Bulgaria (ADMB) and 
Association of Doctors Homeopaths in Bulgaria (ADHB).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОТОЧУВСТВИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ В 
ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
Дискусионен панел, организиран от фирма „Линеа 
Трейдинг“ 
Д-р Станимир Банчев, България

  По време на 17-ия Научен конгрес 
на БЗС освен лекцията „Фотодина-
мичната терапия - алтернативен 
метод за лечение на инфекции в 
устната кухина”, ще бъде прове-
ден и дискусионен панел, чиято 
основна цел е детайлното запо-
знаването на участниците  със 
системата PACT 300 и добиването 
на представа и умения за практи-
ческото приложение на система-
та върху фантомни модели.

Прилагането на различните видове фоточувствителни ве-
щества и използването на специалните накрайници ще пре-
достави на участниците по-задълбочен поглед върху необхо-
димите условия и технически изисквания за апаратура при 
провеждането на качествена фотодинамична терапия.

Обсъждане на протокола за работа с PDT. Включване на 
PDT в протокола от ежедневната практика…

По време на демонстрациите на участниците ще бъде 
предоставена възможност за извършване на фотодинамична 
терапия и върху екстрахирани зъби с цел създаване на мак-
симален реализъм и добиване на представа за употребата на 
системата в реална обстановка.

* * *

Д-р Станимир Банчев е роден през 1981 г. в град Хасково.
Завършва Факултета по дентална медицина при Медицин-

ски университет - Пловдив през 2005 година и вече 12 години 
практикува в собствена дентална практика в  родния си град.

Професионалните интереси са насочени основно към па-
родонталните заболявания и имплантологията. От завършва-
нето си непрестанно посещава различни курсове и лекции в 
страната и чужбина, свързани с въвеждането на нови методи 
за лечение на инфекции в устната кухина и повлияване на па-
родонталните заболявания.

Приоритет в практиката са въвеждането и използването 
на различните видове дентални лазери при съвременното 
лечение на заболяванията в устната кухина.

Завършва редица практически курсове в България и чуж-
бина (Германия, Румъния, Италия) в областта на имплантоло-
гията, костната  и мекотъканната регенерация.

Лектор за фирма „Линеа” по отношение фотодинамична 
терапия, чрез системата PACT 300 и приложението й в ден-
талната медицина.

APPLICATION OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN DAILY 
DENTAL PRACTICE
Discussion panel organized by Linea Trading
Dr. Stanimir Banchev, Bulgaria

During the 17th Scientific Congress of BgDA besides lecture 
“Photodynamic therapy - alternative method of treating bacterial 
infections in the oral cavity”, will be held and discussion panel, 
whose main purpose is detailed familiarizing the participants 
with the system PACT 300 and gain insight and skills for practical 
application of the system on phantom models.
The application of various types of photosensitive materials and 
the use of special nozzles will provide participants with in-depth 
insight into the necessary conditions and technical requirements 
for equipment in conducting qualitative photodynamic therapy.
Discussion of the protocol to work with PDT/Implementation of 
PDT in daily practice.
During the demonstrations, participants will be allowed to 
perform photodynamic therapy on extracted teeth in order to 
create maximum realism and gain insight into the use of the 
system in real environment.

* * *

Dr. Stanimir Banchev was born in 1981 in Haskovo.
He graduated from the Faculty of Dentistry at the Medical 
University of Plovdiv in 2005 and practiced for 12 years in private 
dental practice in his hometown.
Professional interests focus mainly on periodontal diseases and 
implantology. Attended various courses and lectures at home 
and abroad related to the introduction of new methods to treat 
infections of the oral cavity and influence of periodontal disease.
Priority in practice are the introduction and use of various types 
of dental lasers in modern treatment of diseases of the oral cavity.
He graduated a number of practical courses in Bulgaria and 
abroad (Germany, Romania, Italy) in the field of implantology, 
bone and soft tissue regeneration.
Lecturer for Company Linea, regarding photodynamic therapy 
through PACT system 300 and the application in dental practice.
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 ИЗЛОЖИТЕЛИ EXHIBITORS

 ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС  STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

НИВО 0
Анвита България

Астера АД
Вилем              

ГлаксоСмитКлайн
Дентаком

Дентатехника
Ена

Карис М
Медикал Депо

Микромотор
Патриция

Ригли
SG Експресбанк

Suzuki  Миркат ООД
София Дентал Мийтинг

Технодента

НИВО 1
Аврамофф

Алпен фарма
Антибиотик-Разград АД

Арсов
Атлантис

Берлин Хеми АГ
Белвезар
Дентаком

Денталаб.БГ
Дента Лимар
Doctor Tools

ЕТ Илияна Иванова
ET Анка Кацарова

Ивентас
Инова

Колгейт
Краун LTD

Куайсер фармa
Линеа

Мариво
МБ Консулт

Медицинска Техника Инженеринг
Миплант

ОртоСтар
Пиер Фабр

P&G Юнайтет партнърс
R&P

Ралев Дентал АД
Роми-Дент ООД

Сами Дент       
Сънтем

Химтрейд Комет
Янев Дентал

Денталното изложение е организирано със 
съдействието на д-р Георги Сойтариев и 

д-р Тодор Кукуванов.

FLOOR 0
Anvita Bulgaria
Astera AD
Vilem
GlaxoSmithKline
Dentakom
Dentatechnica
Ena
Caris M
Medical Depot
Micromotor
Patricia
Wrigley
SG Expressbank
Suzuki Mirkat OOD
Sofia Dental Meeting
Technodenta

FLOOR 1
Avramoff
Alpen pharma
Antibiotic-Razgrad AD
Arsov
Atlantis
Berlin-Chemie AG
Belvezar
Dentacom
Dentalab.bg
Denta Limar
Doctor Tools
ET Iliana Ivanova
ET Anka Katsarova
Iventas
Inova
Colgate
Crown LTD
Queisser pharma
Linea
Marivo
MB Consult
Medical Technics Engineering
Miplant
OrthoStar
Pierre Fabre
P&G United Partners
R&P
Ralev Dental AD
Romy-Dent OOD
Sami Dent
Suntem
Chimtrade Komet
Yanev Dental

The Dental Exhibition is organized with the assistance of 
Dr. Georgi Soytariev and 
Dr. Todor Kukuvanov.
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