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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В 18-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
18th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

Уважаеми колеги, приятели, участници,
За мен е огромно удоволствие да ви приветствам
за началото на 18-ия Научен
конгрес на Българския зъболекарски съюз в Бургас и
да ви заявя, че нашето „дете“
навърши пълнолетие! Конгресът, който през годините
претърпя много метаморфози, премина успешно своя
„пубертет“ и днес може да
кажем, че вече е един завършен и успешен проект, еталон за взаимодействие на професионалисти от различни
сфери на денталната медицина в теоретично и практическо направление.
Радостен съм да ви посрещна в най-добрия град за живеене в България – Бургас, който също така е и мой роден
град. Неговите граждани винаги са готови да ви посрещат със своето гостоприемство, отдаденост и топлота!
Черно море, чиито вълни се разбиват на бургаския бряг
е източник на вдъхновение и необятен хоризонт, който
дава възможност на всеки един от вас да съзерзава безкрайността.
Градът е най-добре описан в стиховете на местния
поет Христо Фотев:
„Как да знам че съм щастлив
в тоя стръмен пясък.
Аз не вярвах, че съм жив,
а бях жив — до блясък.“

Dear colleagues, dear friends, dear participants,
It is a great pleasure to welcome you to the beginning
of the 18th scientific congress of the Bulgarian Dental
Association (BgDA) in Burgas and to tell you that our "child"
has reached the age of adulthood! The Congress, which
has undergone many metamorphoses over the years,
successfully passed its "puberty" and today it can be said that
it is already a completed and successful project, a standard
for the interaction of professionals from different spheres of
dental medicine in the theoretical and practical directions.
I am glad to see you all in the best city to live in Bulgaria
- Burgas, which is also my home town. Its citizens are always
ready to welcome you with their hospitality, dedication and
warmth! The Black Sea, whose waves crash on the coast of
Burgas, is a source of inspiration and an unexplored horizon
that allows each one of you to perceive infinity.
The city is best described in the poems of local poet Hristo
Fotev:
“How to know if I'm happy
in this steep sand.
I did not believe I was alive,
but I was alive and shining.”

Също толкова безкрайна и необятна е медицинската
наука, заради която ежегодно се събираме да обсъждаме, развиваме и разпространяваме тук в Бургас, именно
на този Конгрес. Горд съм да заявя, че това е най-доброто
и най-представителното събитие на годината за Българския зъболекарски съюз, което обединява в себе си глобалната перспектива на денталната медицина и събира
представители от целия Свят на едно място, за да дебатират нейното развитие. Сред тазгодишните участници
ще бъдат представители от най-висок ранг от Световната
дентална федерация (FDI), а също и редица национални
дентални асоциации на колеги от други държави. Именно от този сблъсък на цивилизациите и националностите,
очаквам да се зародят идеи, които ще са в полза на всички наши колеги около Глобуса.
Не трябва да забравяме нашият фокус – пациентите и
тяхното благосъстояние и здраве. Те са естествен коректив, а също и една от причините за еволюцията на нашата
наука. В заключение искам да завърша с думите на д-р
Уилям Ослър – „Добрият лекар лекува болестта; великият
лекар лекува пациента, който страда от болестта.“
Добре дошли на най-романтичния научен конгрес!
Бог да ви благослови!
Искрено ваш:

The medical science, for the sake of which we meet every
year to discuss, develop and distribute here in Burgas, is
equally infinite and immense as the Black sea. I am proud to
state that this is the best and most representative event of the
year for BgDA which brings together the global perspective
of dental medicine and gathers representatives from all
over the world in one place to debate its development.
This year's participants will be top ranked representatives
and professionals from the World Dental Federation (FDI),
as well as many national dental associations of colleagues
from other countries. It is from this clash of civilizations and
nationalities that I expect ideas to be born that will benefit
all our colleagues around the Globe.
However, we must not forget our focus – the patients and
their well-being and health. They are a natural corrective,
and one of the reasons for the evolution of our science.
In conclusion, I want to end with the words of Dr. William
Osller - "The good doctor cures the disease; the great doctor
cures the patient who suffers from the disease. "
Welcome to the most romantic scientific congress!
God bless you!
Sincerely yours,

Dr. Nikolai Sharkov
President of the Organising Committee of the Congress
President of the Managing Board of BgDA

Д-р Николай Шарков
Председател на Организационния комитет на Конгреса
Председател на Управителния съвет на БЗС
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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В 18-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми колеги и гости,
Създаването на първото българско одонтологическо дружество през
1905 г. цели „да работи за
научното обединение на
членовете си, да работи за
повдигане и пазене престижа на зъболекарското
съсловие и отделни негови членове в кръга на науката
и законите”.
Това са цели и стремления на поколения български
зъболекари, стоматолози, лекари по дентална медицина, актуални и до днес! Защо припомням това? Защото
това е цел, чието постигане се планира, организира
и редовно се реализира от Български зъболекарски
съюз. Лекарите по дентална медицина непрекъснато
инвестират в своето обучение, обменят знания и опит
на различни нива в името на своето развитие и престиж и за да могат ефективно да поддържат оралното
здраве на доверилите им се пациенти.
И ето, отново е време за конгрес – 18-ти по ред Научен
конгрес на БЗС. 18 годишната възраст е преломен момент в човешкия живот. 18 години са признак за висок
енергиен заряд и ентусиазъм, заслужена самостоятелност и постигната зрялост. Година след година, стъпка
по стъпка, с грижи и с успехи, конгресът се утвърди и
спечели доверието на своите членове и партньори.
От името на Научния комитет на 18-ия Научен конгрес
на БЗС ви поздравявам сърдечно, пожелавам полезно
и приятно пребиваване в дните на конгреса и ползотворна бъдеща работа.

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
18th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

Dear colleagues and guests,
The establishment of the first Bulgarian Society
of Odontology in 1905 aimed to "Working towards
the scientific consolidation of its members, uplifting
and preserving the prestige of the profession and its
practitioners in the science and law domains”.
Those are the objectives and goals of generations of
Bulgarian dentists which are still actual today! Why am
I recalling this? Because the very planning and frequent
realization of these goals is executed by the Bulgarian
Dental Association. The doctors of dental medicine invest
in their continuing education, exchange knowledge
and experience on different levels in the name of their
professional development and prestige, and in order to
maintain the oral health of their entrusted patients.
And now the time for yet another scientific congress the 18th Scientific Congress of the Bulgarian Dental
Association. The 18th year is a milestone in human life.
18 years are a sign of increased energy and enthusiasm,
well deserved independence and achieved maturity. Year
after year, step by step, with care and great success the
congress has established itself as a trustworthy event for
the practitioners as well as the BgDA`s business partners.
On behalf of the Scientific Committee of the 18th
Scientific Congress of the BgDA I would like to welcome
you and wish you fruitful and joyful congress and
successful future work.

President of the Scientific Committee
18th Scientific Congress of the BDA
Prof. Dr S.Topalova-Pirinska, PhD

Председател на Научния комитет
на 18-ти Научен конгрес на БЗС:
Проф. д-р С. Топалова-Пиринска, дм
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КОНГРЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЛЮБЕЗНАТА
ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА БУРГАС И Е ПОД ПАТРОНАЖА
НА КМЕТА НА ГР. БУРГАС, Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

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

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

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

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е ВЪВ
ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

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

ПРАЗНИЧНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ
НА 09.06.2018 Г. /СЪБОТА/ ОТ 20:00 Ч.
В РЕСТОРАНТ „АМАЯ БИЙЧ“, ГР. БУРГАС

THE FESTIVE DINNER WILL BE HELD
ON JUNE 09th /SATURDAY/, AT 20.00
IN RESTAURANT “AMAYA BEACH”, BURGAS
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REGISTRATION

ФОАЙЕ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS,
LOBBY

Четвъртък, 07.06.2018

Thursday, June 07, 2018
14.00 – 18.00

REGISTRATION
(State Opera House of Burgas, Lobby)

Откриване
на 18-и Научен конгрес на БЗС
	
(Морска градина на гр. Бургас,
открита сцена „Охлюва”)
20.00
Коктейл
(Културен център „Морско казино”)

19.00

Opening ceremony
of the 18th Scientific Congress
(Sea garden of Burgas
on open stage “Ohliuva” (“Snail”))
Cocktail
(Cultural Center “Sea Casino”)

Петък, 08.06.2018

Friday, June 08, 2018

14.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

19.00

08.00 – 13.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

OPENING CEREMONY

20.00

08.00 – 13.00

Registration
(State Opera House of Burgas, Lobby)

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

PROGRAMME OF THE CONGRESS

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

OPERA HOUSE OF BURGAS

Петък, 08.06.2018

Friday, June 08, 2018

УТРИННА СЕСИЯ
9.00 – 11.00 	ЕФЕКТИВНИ ПАРОДОНТАЛНИ ГРИЖИ В

КАБИНЕТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ
ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА:
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
НАУЧНИ ДАННИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Лиджиан Джин, Хонконг

	Модератор: Д-р Н. Шарков

AM SESSION
9.00 – 11.00 	EFFECTIVE PERIODONTAL CARE IN GEN-

ERAL DENTAL PRACTICE: MAJOR CHALLENGES, SCIENTIFIC UPDATES & PERSPECTIVES
Lijian Jin, Hong Kong

	Moderator: Dr. N. Sharkov

11.00 – 13.00	ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО

11.00 – 13.00	MAKING DECISION IN THE TREATMENT OF

	Модератор: Д-р Н. Шарков

	Moderator: Dr. N. Sharkov

НА ИНФЕКЦИИ НА ПРЕРИИМПЛАНТА
Жан-Луи Джованоли, Франция
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PM SESSION		

13.00 – 13.20	ЗАЩО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С 20%, КОГАТО

13.00 – 13.20	WHY SETTLE FOR 20 % WHEN YOU CAN

13.30 – 15.00 	УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА

13.30 – 15.00 	COMPLICATIONS IN DENTAL

МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЛОЖИТЕ НА ВАШИТЕ
ПАЦИЕНТИ ЗАЩИТА НА 100% ОТ
ПОВЪРХНОСТИТЕ НА УСТАТА?
Наталия Гатева/Фирма „Колгейт“

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
	Божидар Йорданов, България

Модератор: Проф. Х. Лалабонова
15.30 – 17.30 	ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА
ПРАКТИКА: ЕТИЧЕН МАРКЕТИНГОВ
ПОДХОД
	Хасан Магайра, Великобритания

OFFER PATIENTS PROTECTION TO 100 %
OF THE MOUTH'S SURFACES
Natalia Gateva/Colgate

IMPLANTOLOGY
	Bozhidar Yordanov, Bulgaria

	Moderator: Prof. Dr. H. Lalabonova
15.30 – 17.30 	EFFECTIVE MANAGEMENT OF A SPECIAL-

IZED DENTAL PRACTICE: ETHICAL MARKETING APPROACH
Hassan Maghaireh, United Kingdom

	Moderator: Dr. S. Dimitrova

	Модератор: Д-р С. Димитрова

Събота, 09.06.2018

УТРИННА СЕСИЯ
09.00 – 11.00 	МЕНИДЖМЪНТ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ

ОКОЛО ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ
Роналд Юнес, Набих Надер, Ливан
Модератор: Доц. Т. Узунов

11.15 – 13.15	ЕСТЕТИКА В ИМПЛАНТАНТНОТО

Saturday, June 09, 2018

AM SESSION
9.00 – 11.00 	SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND

TEETH AND IMPLANTS-THE SITE
ORIENTED APPROACH
Ronald Younes, Nabih Nader, Lebanon

Moderator: Assoc. Prof. Dr. T. Uzunov
11.15 – 13.15	ESTHETICS IN IMPLANT DENTISTRY. FROM

ЛЕЧЕНИЕ. ОТ ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ ДО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ЗЪБНА
ДЪГА. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИМПЛАНТНОТО
ЛЕЧЕНИЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА
Ади Палти, Германия

FULL ARCH TO SINGLE TOOTH RESTORATION. A STEP BY STEP CONCEPT FOR THE
IMPLANT PRACTICE
Ady Palti, Germany

Модератор: Проф. М. Абаджиев

Moderator: Prof. Dr. M. Abadzhiev

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

PM SESSION

14.30 – 16.00 	ПАРОДОНТОЛОГИЯ &

ИМПЛАНТОЛОГИЯ. СБЛЪСЪКЪТ НА
НАШЕТО СЪВРЕМИЕ
	Димитър Филчев, Станислава Шулева/
Асоциация „София Дентал Мийтинг“

14.30 – 16.00 	PERIODONTOLOGY & IMPLANTOLOGY.

THE CLASH OF OUR TIME
	Dimitar Filtchev, Stanislava Shuleva/
Sofia Dental Meeting Association
Moderator: Prof. Dr. Ts. Tonchev

Модератор: Проф. Ц. Тончев
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС

STATE PUPPET THEATRE

Петък, 08.06.2018

Friday, June 08, 2018

УТРИННА СЕСИЯ
09.00 – 11.00 	СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ В ЕСТЕТИЧНАТА

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОМАТОЛОГИЯ
	Карлос Фернандес Виларес, Испания/
Асоциация
„София Дентал Мийтинг“
Модератор: Доц. И. Стоева

11.30 – 13.00	ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И

МАТЕРИАЛИ ПРИ ИМПЛАНТАТНО
ПРОТЕЗИРАНЕ
	Стефанос Куртас, Хараламбос Струмбос,
Гърция
Модератор: Доц. М. Динкова

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

AM SESSION
9.00 – 11.00 	TIPS AND TRICKS IN ESTHETIC RESTOR-

ATIVE DENTISTRY
	Carlos Fernandez Villares, Spain/
Sofia Dental Meeting Association

Moderator: Assoc. Prof. Dr. I. Stoeva
11.30 – 13.00	IMPRESSION MATERIALS AND TECH-

NIQUES WITH IMPLANTS
	Stefanos Kourtis, Charalambos (Babis)
Stroumbos, Greece

Moderator: Assoc. Prof. Dr. M. Dinkova

PM SESSION

13.00 - 13.20	CEREC - SINGLE VISIT DENTISTRY

13.00 – 13.20	AGENDA: CEREC - SINGLE VISIT

13.30 – 15.30	ЛУДОСТТА НА КОМПОЗИТНИТЕ

13.30 – 15.30	RESIN COMPOSITE MADNESS: TRENDY

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ НА
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Златин Арабаджиев/Фирма „Патриция“
МАТЕРИАЛИ: МОДНАТА ИЗОЛАЦИЯ СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ
Ахмед Тарек Фарук, Египет
Модератор:
Проф. С. Топалова-Пиринска

15.30 – 17.00	ДИРЕКТНО ПУЛПНО ПОКРИТИЕ -

ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
Весела Стефанова, България

Модератор: Проф. М. Пенева
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DENTISTRY WELCOME TO THE DIGITAL
WORLD IN DENTISTRY
Zlatin Arabadzhiev/Patricia
ISOLATION TIPS AND TRICKS
Ahmed Tarek Farouk, Egypt

Moderator: Prof. Dr. S. Topalova-Pirinska

15.30 – 17.00	DIRECT PULP CAPPING - EXPECTATIONS

AND REALITY
Vesela Stefanova, Bulgaria

Moderator: Prof. Dr. M. Peneva
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УТРИННА СЕСИЯ

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Saturday, June 09, 2018

AM SESSION

09.00 - 10.30 	ЛЕЗИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА –

9.00 - 10.30 	ORAL MUCOSAL LESIONS – CLINICAL

	
Модератор: Проф. Х. Попова

	
Moderator: Prof. H. Popova

10.30-10.50 	РЕВОЛЮЦИОННА ЕНЗИМНА

10.30-10.50 	BREAKTHROUGH NATURAL ENZYME-

КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ С МНОГО ЛИЦА
Марио Милков/Фирма „Берлин-Хеми/
А. Mенарини България“

ТЕХНОЛОГИЯ, КАТО АЛТЕРНАТИВЕН
МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБЕН КАРИЕС
	Евелина Бельовска/
Фирма "Гестор Козметикс"

11.00 - 12.30 	ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА

АНЕСТЕЗИЯ, КАТО МЕТОД ЗА
ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА
ПОВЕДЕНИЕТО
Радосвета Андреева, България

	
Модератор: Проф. М. Куклева

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

PROBLEM WITH MANY FACES
	Mario Milkov/Berlin-Chemie/
A. Menarini Bulgaria

BASED TECHNOLOGY AS AN ALTERNATIVE
METHOD FOR THE TREATMENT OF DENTAL
CARIES
Evelina Belyovska/Gestor Cosmetics

11.00 – 12.30 	TREATMENT OF CHILDREN UNDER GEN-

ERAL ANESTHESIA AS A METHOD OF
PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF
BEHAVIOR
Radosveta Andreeva, Bulgaria

	
Moderator: Prof. Dr. M. Kukleva

PM SESSION

12.30 - 12.50 	ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВА

12.30 - 12.50 	APPLICATION OF SHUSLER THERAPY

13.00 – 13.30 	ДЕНТАЛНИ АДХЕЗИВИ И

13.00 – 13.30 	DENTAL ADHESIVES AND RESIN-

ТЕРАПИЯ И ХОМЕОПАТИЯ ПРИ
ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ И ХРОНИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Нина Еленкова-Пападопулу/
Фирма „Алпен Фарма“

КОМПОЗИЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
В ЕРАТА НА СУПЕРТЕХНОЛОГИИ И
СВРЪХЕСТЕТИКА: ЗЛАТНИ СТАНДАРТИ
И КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ
Нешка Манчорова, България
Модератор: Проф. Г. Тодоров

AND HOMEOPATHY IN THE TREATMENT
OF ACUTE AND CHRONIC CONDITIONS IN
DENTAL PRACTICE
Nina Elenkova-Papadopoulou/Alpen Pharma

COMPOSITE MATERIALS IN THE ERA OF
SUPERTECHNOLOGIES AND HYPERESTHETICS: THE GOLDEN STANDARDS AND
CLINICAL TECHNIQUE
Neshka Manchorva, Bulgaria

	Moderator: Prof. Dr. G. Todorov

13.30 - 16.00	1-6 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

13.30 - 16.00	1-6 ORAL PRESENTATIONS

	1. АТРОФИЯ НА АЛВЕОЛОАРНИЯ ГРЕБЕН
ПРИ ИЗЦЯЛО ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ
	Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов

	1. COMPETE DENTURES PATIENTS’ ALVEOLAR BONE ATROPHY
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

	2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛАКОВИ
ПРОТЕЗИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ АКРИЛОВА
ПЛАСТМАСА
	Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов

	2. ACRYLIC RESIN DENTURES DISINFECTION
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov
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	3. ПРОТЕЗИ ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА
СЪОБРАЗЕНИ С ФОНЕТИЧНО
НЕУТРАЛНАТА ЗОНА
	Д. Славчев, Ат. Дошев, Т. Божкова,
Д. Шопова – Карацанова

	3. FLEXIBLE DENTURES COMPLIANT WITH
PHONETIC NEUTRAL ZONE
	D. Slavchev, A. Doshev, T. Bozhkova,
D. Shopova-Karatcanova

	4. КОНУСНО - ЛЪЧЕВАТА КОМПЮТЪРНА
ТОМОГРАФИЯ КАТО МЕТОД ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА
ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
	Д. Шопова, Д. Славчев, Т. Божкова,
М. Христозова, П. ХаджигеоргиеваКаназирска, Б. Петрова

	4. CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY
LIKE A METHOD FOR MEASUREMENT THE
ACCURACY OF IMPRESSION MATHERIALS
	D. Shopova, D. Slavchev, T. Bozhkova,
M. Hristozova, P. Hadzhigeorgieva-Kanazirska, B. Petrova

	5. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА
ПАТОЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ТМС
ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ
	Ю. Каменова

	5. CONTEMPORARY ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATHOLOGICAL
TMJ CHANGES CAUSED BY OCCLUSAL
TRAUMA
J. Kamenoff

	6. ДИГИТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ОКЛУЗИЯТА
	Т. Божкова, Я. Калъчев, Д. Шопова,
Д. Славчев, М. Христозова

	6. DIGITAL OCCLUSION
	T. Bozhkova, Y. Kaluchev, D. Shopova, D.
Slavchev, M. Hristozova

Модератор: Проф. Г. Тодоров

	Moderator: Prof. Dr. G. Todorov

УЪРКШОП ПРОЯВИ*

WORKSHOPS

Петък, 08.06.2018

Friday, June 08, 2018

ЗАЛА „КОМПАС”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

COMPASS HALL, HOTEL “BULGARIA”

10.00 – 16.00 	Първи стъпки в имплантологията – как

10.00 – 16.00 	First steps for the implantology - how to

да започнем?
Роналд Юнес, Набих Надер, Ливан
Уъркшоп, организиран от фирма „Вилем“

start?
Ronald Younes, Nabih Nader, Lebanon
Workshop organized by Vilem

ЗАЛА „КАПИТАНСКА”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

CAPTAIN'S HALL, HOTEL “BULGARIA”

14.00 – 16.30 	Отпечатъчни техники и материали при

14.00 – 16.30 	Impression materials and techniques with

имплантатно протезиране
Стефанос Куртас, Хараламбос Струмбос,
Гърция
	Уъркшоп, организиран съвместно от БЗС и
фирма „Zhermack“

implants
Stefanos Kourtis, Charalambos Stroumbos,
Greece
Workshop organized by BgDA and Zhermack

Събота, 09.06.2018

Saturday, June 09, 2018

ЗАЛА „КАПИТАНСКА”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

CAPTAIN'S HALL, HOTEL “BULGARIA”

10.00 – 14.00 	Изолиране на работното поле във

10.00 – 14.00 	Field Isolation in Restorative Dentistry“

възстановителната дентална медицина
Ахмед Тарек Фарук, Египет
	Уъркшоп, организиран съвместно от БЗС и
фирма „Патриция“
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

POSTER PROGRAMME

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

08-09.06.2018 г. /петък и събота/

June 08 - 09, 2018 /Friday and Saturday/

Събота, 09.06.2018 г.
13.15 – 14.30	Представяне на постерите пред
Научния комитет

Saturday, 09.06.2018
13.15 – 14.30	Presentation of the posters to the
Scientific committee

		
		

		
		

		

Председател:
Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска

		

Chairperson:
Prof. Dr. Snezhanka Topalova-Pirinska

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

1.	ORAL STATUS IN CHILDREN WITH ONCOLOGICAL
DISEASE ON CHEMOTHERAPY
G. Trifonova

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

2.	METHODOLOGY OF PROSTHETIC TREATMENT IN
PATIENTS AFTER RESECTION OF TUBER MAXILLAE
I. Gerdzhikov

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

3.	PROSTHETIC TREATMENT IN PATIENT WITH MAXILLARY RESECTION INVOLVING HALF OF THE MAXILLA
I. Gerdzhikov

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

4.	MANAGEMENT OF SEVERE SKELETAL CLASS ΙΙΙ MALOCCLUSION IN A PREPUBERTAL BOY WITH PROGNATHIC MANDIBULE AND INSUFFICIENT MAXILLA
M. Kalaydzhieva, M. Yordanova

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

5.	CRACKED TOOTH SYNDROME
K. Zhekov, St. Nicheva

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

6.	CARIES IN 12 OLD CHILDREN IN ELEMENTARY SCOOL
IN SKOPJE, R. MACEDONIA
	
Zafirovski M., Georgiev Z., Zafirovski Lj., Vukovich A.,
Mushova A., Beshkovska V., Matevska L.

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

7.	USING RAPID MAXILLARY EXPANSION IN PATIENT’S
CLASS III MALOCCLUSION
	
M. Stoilova-Todorova, G. Stoilov, K. Todorova-Plachiyska

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

8.	SUBGINGIVAL MICROFLORA IN CHILDREN WITH
PLAQUE-INDUCED GINGIVIT
	
N. Mitova, M. Rashkova

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

9.	DETERMINING THE RISK OF GINGIVAL RECESSION
DEVELOPMENT IN CASES OF ANTERIOR CROSSBITE
St.Krasteva, K. Georgiev, S. Krasteva

17

18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

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

10.	DEPENDENCY BETWEEN GENDER AND COLOR CHARACTERISTICS OF THE FRONTAL DENTITION
	
R.Todorov, St. Zlatev , N. Milanov, St. Andonov

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

11.	FIRST VISIT TO THE DENTAL HOME
R. Bogovska-Gigova, R. Kabakchieva

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

12.	IMBIBITION AND VOLUME CHANGES OF REMOVABLE
DENTURES AFTER RELINING AND REPAIRS
N. Milanov, T. Uzunov, M. Yankova, A. Vassilevas

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

13.	THE AWARENESS OF THE DENTIST AND DENTAL
TECHNICIANS REGARDING THE APPLICATION OF THE
THERMOPLASTIC DENTURE BASE MATERIALS
B. Chuchulska, R. Todorov, S. Yankov, Sv. Aleksandrov

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

14.	COMPARATIVE STUDY OF THE CORROSION RESISTANCE OF FOUR TYPES OF BASE METAL ALLOYS FOR
PFM
Z. Tomova, A. Vlahova, D. Radev, Hr. Kissov, A. Chonin,
Sv. Alexandrov

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

15.	PLANNING AND RECONSTRUCTION IN THE AESTHETIC ZONE
M. Hristozova, Chr. Kissov, T. Boeva, D. Shopova, T. Bozhkova, A. Bary
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ORAL PRESENTATIONS

1.	АТРОФИЯ НА АЛВЕОЛОАРНИЯ ГРЕБЕН ПРИ ИЗЦЯЛО
ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ
	
Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йордано

1. 	COMPETE DENTURES PATIENTS’ ALVEOLAR BONE
ATROPHY
	
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

2.	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛАКОВИ ПРОТЕЗИ
ИЗРАБОТЕНИ ОТ АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА
	
Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов

2.	ACRYLIC RESIN DENTURES DISINFECTION
	
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

3.	ПРОТЕЗИ ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА
СЪОБРАЗЕНИ С ФОНЕТИЧНО НЕУТРАЛНАТА ЗОНА
	
Д. Славчев, Ат. Дошев, Т. Божкова,
Д. Шопова – Карацанова

3.	FLEXIBLE DENTURES COMPLIANT WITH PHONETIC NEUTRAL ZONE
	
D. Slavchev, At. Doshev, T. Bozhkova,
D. Shopova-Karatcanova

4.	КОНУСНО - ЛЪЧЕВАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ
КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА
ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
	
Д. Шопова, Д. Славчев, Т. Божкова, М. Христозова,
П. Хаджигеоргиева-Каназирска, Б. Петрова

4.	CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY LIKE A
METHOD FOR MEASUREMENT THE ACCURACY OF
IMPRESSION MATHERIALS
	
D. Shopova, D. Slavchev, T. Bozhkova, M. Hristozova,
P. Hadzhigeorgieva-Kanazirska, B. Petrova

5.	СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ НА ПАТОЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ТМС
ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ
	
Ю.Каменова

5.	CONTEMPORARY ASPECTS OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF PATHOLOGICAL TMJ CHANGES
CAUSED BY OCCLUSAL TRAUMA
	
J. Kamenoff

6.	ДИГИТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА
	
Т. Божкова, Я. Калъчев, Д. Шопова, Д. Славчев,
М. Христозова

6.	DIGITAL OCCLUSION
	
T. Bozhkova, Y. Kaluchev, D. Shopova, D. Slavchev,
M. Hristozova
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Повечето пациенти не осъзнават, че
веднага след измиване на зъбите
бактериите отново започват да се развиват
върху 100% от повърхностите на устата

aВенци
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ЕФЕКТИВНИ ПАРОДОНТАЛНИ ГРИЖИ В КАБИНЕТА НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА: СНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, НАУЧНИ ДАННИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Проф. Лиджиан Джин
Преподавател към Modern Dental Laboratory по клинична
дентална медицина
Професор по пародонтология
Факултет по дентална медицина, Медицински университет Хонконг

EFFECTIVE PERIODONTAL CARE IN GENERAL DENTAL
PRACTICE: MAJOR CHALLENGES, SCIENTIFIC UPDATES &
PERSPECTIVES
Professor Lijian Jin
Modern Dental Laboratory Professor in Clinical Dental Science
Professor of Periodontology
Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong

Оралното / пародонталното
здраве е ненадминат актив и
уникална марка на всеки човек и
въпреки това е дълбоко интегриран в качеството на живот на хората и цялостното им благосъстояние.
В
момента
пародонталната болест остава
основната пречка за постигане
на глобалното орално здраве и
оказва широкообхватно социално-икономическо въздействие с огромни разходи за здравеопазване в световен мащаб. Пародонталната болест е найчесто срещаното заболяване в човешката популация (World
Records of Guinness (2001)). Проучването за глобалното натоварване на заболяванията (2010) показва, че тежкият периодонтит е шестото най-разпространено заболяване сред
всички 291 изследвани болести. Изненадващо, общата глобална тежест на пародонталната болест се е увеличила значително с 57% от 1990 г. насам. Клинично, тежкият периодонтит е основната причина за множествена загуба на зъби и
обеззъбяване при възрастни, особено при предразположени индивиди.Тази комплексна болест също е тясно свързана
с незаразни заболявания като диабет и сърдечно-съдови заболявания, чрез инфекция, възпаление, дисбиоза и споделени рискови фактори (например употреба на тютюн). Понастоящем основното предизвикателство, пред което са
изправени стоматолозите, е ниската осведоменост за здравето на устната кухина / пародонта, дължаща се отчасти на
"мълчаливия" характер на пародонталната болест и на пренебрегването на здравето на устната кухина / пародонта в
националната здравна политика. Пациентите често търсят
лечение за резултатите от пародонтита, а не по същество за
превенция и контрол на "корените" на техните проблеми.
Проактивната превенция чрез подходяща орална / пародонтална грамотност е ключът към справяне с тази глобална
епидемия. Всъщност, пародонталната грижа е основен компонент дейността на общопрактикуващия лекар по дентална
медицина. Изключително важно е да се осъществи ефективна комуникация с пациентите, формулиране на индивидуализиран и всеобхватен план за лечение и предоставяне на
ефективни грижи. През последните две десетилетия се наблюдава голям напредък в пародонталната наука и стратегиите за грижи, които дават възможност за по-добра профилактика, диагностика и управление на пародонтита. Тази лекция
акцентира върху големия напредък в клиничната пародонтология и разглежда ключовите въпроси за успешното лечение
на пациентите с пародонтоза чрез проактивно здравеопазване и мултидисциплинарна работа в екип за оптимално
орално здраве, общо здраве и здравословно остаряване.

Oral/periodontal health is everyone’s invaluable asset and
unique brand, and yet deeply integrated into people’s quality of
life and overall wellbeing. Currently, periodontal disease remains
the major burden of global oral health, and exerts far-reaching
socio-economic impacts with huge healthcare costs worldwide.
Periodontal disease is the most common disease in mankind
(Guinness World Records (2001). The Global Burden of Diseases
Study (2010) shows that severe periodontitis is the 6th most
prevalent one among all 291 diseases investigated. Surprisingly,
the overall global burden of periodontal disease has increased
markedly by 57% since 1990. Clinically, severe periodontitis is
the main cause of multiple tooth loss and edentulism in adults,
especially in the susceptible individuals. This complex disease is
also closely interconnected with non-communicable diseases
(NCDs) like diabetes and cardiovascular disease, through
infection, inflammation, dysbiosis and shared risk factors (e.g.
tobacco usage). Currently, the major challenge facing dental
professionals is the low awareness of oral/periodontal health,
partly due to the ‘silent’ nature of periodontal disease and
neglect of oral/periodontal health in national health policy.
Patients often merely seek treatments for the outcomes of
periodontitis, not essentially for prevention and control of the
‘roots’ of their problems. As such, proactive prevention through
appropriate oral/periodontal literacy is the key for tackling this
global epidemic. Indeed, periodontal care is a fundamental
component of general practice. It is of great importance
for undertaking effective communication with patients,
formulating an individualized and comprehensive treatment
plan, and delivering effective care. The past two decades saw
great advancements in periodontal science and care strategies,
providing exciting opportunities to better prevent, diagnose
and manage periodontal disease. This lecture highlights major
advances in clinical periodontology and addresses the key issues
on successful management of periodontal patients through
proactive healthcare and multi-disciplinary teamwork for
optimal oral health, general health and healthy aging.

***
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Проф. Лиджиан Джин, ДДМ, ДМН, Магистър по медицински науки, Одонтология (Институт Каролинска), Стипендиант на Международния Дентален Колеж , Стипендиант ad
hominem на Денталните Хирурзи в Обединеното Кралство
(Единбург)
Преподавател към Modern Dental Laboratory по клинична
дентална медицина
Професор по пародонтология, Факултет по дентална
медицина, Медицински Университет Хонконг (http://www.
dental.hku.hk)
Проф. Джин е хонорован преподавател към Modern
Dental Laboratory по Клинична Дентална Медицина и преподава Пародонтология, във Факултета по дентална медицина,
Медицински Университет-Хонконг. Постъпва в университета
през 1994, заемал е позицията зам.декан по Вътредържавни
и международни дела (2006-2010) и Разработки, Иновации
и Предприемчивост (2011-2015). Получава стипендия за
Дентална хиртугия (ad hominem) от Кралския Хирургически
Колеж в Единбург 2007. През годините активно е участвал в
академичния и съсловен живот на лекарите по дентална медицина. Става член на съвета на FDI –Световната Дентална
Федерация в Женева (2015-), Председател на работна група
на FDI по Проект за Глобално Пародонтално Здраве (2016-),
член на работна група на FDI Визия за 2020 (2015.9-), председателства научния комитет на FDI (2012-2015) работна група по Атлас на оралното здраве (2013-2015); Председател на
работната група на Международната асоциация за дентални
проучвания( IADR) „Пародонталните заболявания- неравнопоставеността на болните в световен план“: цели на проучването (2009-2012) Президент на IADR-Югоизточна азиатска
дивизия (2013-2015); Президент на Азиатското Пасифик Общество по Пародонтология (2011-2013); Почетен съветник на
Китайската Стоматологична Асоциация (2008-); Член-основател на Борда по Пародонтология към Колежа по Дентална Хиругия в Хонгконг (2001-2017.1); Почетен съветник към
Обществото по Пародонтология и Имплантатна Дентална
Медицина в Хонгконг (2009-); един от организаторите на срещата на високо равнище по въпросите на оралното здраве,
Хонг Конг, Август 2017; председател на научния комитет на
редица международни събития. Проф. Джин заема длъжност
в редакционните колегии или е съветник на следните издания: Журнал по Дентални проучвания (2010-2015), Журнал
по книнична пародонтология (2011-), Журнал по Пародонтология (2006-) and Журнал по пародонтологични проучвания
(2007-). Неговите проучвания в областта на етиологията и
патогенезата на пародонталните заболявания, какрто и иновативните му методи на лечени и медикация са финансирани
от 8 конкурентни субсидии от Съвета за грантове за научни
изследвания в Хонконг На екипът му са присъдени редица
международни награди. Ръководител е на следдипломните
разработнки на 35 специализанти, изнесъл е над 180 на национални и международни форуми, и има над 180 публикации.

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Prof. Lijian Jin, DDS, PhD, MMedSc, Odont Dr (Karolinska Inst.),
FICD, FDSRCS ad hominem (Edinburgh)
Modern Dental Laboratory Professor in Clinical Dental Science
Professor of Periodontology
Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong (http://www.
dental.hku.hk)
Prof. Jin is the Modern Dental Laboratory Professor in
Clinical Dental Science and Professor of Periodontology at the
Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong. He joined
the University in 1994, and previously served as the Associate
Deans for Mainland & Global Affairs (2006-2010) and Research,
Innovation & Enterprise (2011-2015), respectively. He received
the Fellowship in Dental Surgery (ad hominem) of the Royal
College of Surgeons of Edinburgh in 2007. Over the years, he has
actively engaged in academic and professional work through
serving as the Councillor of FDI World Dental Federation in
Geneva (2015-), Chair of FDI Global Periodontal Health Project
Task Team (2016-), Member of FDI Vision 2020 Task Team
(2015.9- ), and Chairs of FDI Science Committee (2012-2015)
and Oral Health Atlas Task Team (2013-2015); Chair of IADR Task
Group in Periodontal Disease-Global Oral Health Inequities: The
Research Agenda (2009-2012) and President of IADR-Southeast
Asian Division (2013-2015); President of Asian Pacific Society
of Periodontology (2011-2013); Honorary Council Member of
Chinese Stomatological Association (2008-); Founding Member
of the Specialty Board in Periodontology of the College of Dental
Surgeons of Hong Kong (2001-2017.1); Honorary Advisor of
Hong Kong Society of Periodontology & Implant Dentistry (2009); one of the Convenors of the Inaugual Belt & Road Oral Health
Summit, Hong Kong in August 2017; and Chairmen of Scientific
Committees of multiple international conferences. Prof. Jin has
served as the editorial/advisory board members of J Dent Res
(2010-2015), J Clin Periodontol (2011-), J Periodontol (2006-) and
J Periodont Res (2007-). His research projects on periodontal
etiopathogenesis, novel care approaches and periodontal
medicine have been funded with 8 competitive grants from
the Hong Kong Research Grants Council. His team has obtained
multiple international prizes. He has primarily supervised the
research projects for 35 postgraduates, delivered more than 180
lectures nationally and internationally, and published over 180
journal papers/book chapters.
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ВЗИМАНЕ НА КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА
ПЕРИИМПЛАНТАТНИ ИНФЕКЦИИ
Лектор по програмата за продължаващо обучение на
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Жан-Луи Джованоли ДДМ, Мед., Франция

MAKING DECISION IN THE TREATMENT OF PERI-IMPLANT
INFECTIONS
Lecturer – FDI Continuing Education Programme
Jean-Louis Giovannoli, DDS, MEd., France

Би ли могъл да бъде запазен имплантат, включен в оклузията,
който показва признаци на периимплантит е важно клинично решение, което изисква комплексен подход към клиничната
ситуация, биологичният профил
на пациента и представените рискови фактори за развитие на инфекция. Повечето клинични протоколи за лечение на периимплантатни инфекции са
базирани на стандартния подход при третиране на пародонтални заболявания- главната цел е овладяването на инфекцията. Това може да включва корекция на протетичните конструкции с цел по-добро почистване, както и процедури по
професионално отстраняване на натрупалите се по имплантатната повърхност плаков биофилм и твърди отлагания. В
някои напреднали случаи се налага хирургичен достъп за
оптимално почистване на натрупванията. По време на тази
хирургична интервенция може да се проведе и процедура по
костна аугментация, за да се коригира получили се в следствие на възпалението костни дефекти. Към настоящия момент има много малко научни разработки върху лечението
на периимплантатните заболявания, поради което повечето
резултати при третирането им се базират на клиничен опит.
Въпреки това тези състояния са обект на активни научни изследвания в момента и непрекъснато се получават нови данни , които се очаква да послужат за основа на нови, по-подробни клинични протоколи.

To make a decision of conserving implant in function presenting
an infectious complication needs a comprehensive approach of
the clinical situation and should consider the biological profile
of the patient as well as the presence of infectious risk factors.
Implant deposit should never be excluded. Most treatment modalities of peri-implant diseases are adapted from those used for
the treatment of periodontal diseases; the primary therapeutic
approach being aimed at controlling infection. This may involve
adjustment of prostheses to allow for proper oral hygiene and
professional removal of the biofilm and hard deposits from the
implant surface. In advanced peri-implantitis cases a surgical approach may be necessary to gain access to disrupt and remove
the biofilm. If appropriate at such a surgical intervention, regenerative treatments to regain the lost bone may also be performed. At present there are limited scientific data on the treatment of peri-implant diseases, and therapeutic interventions in
peri-implantitis cases are, in many instances, based on clinical
experience. However, research activity in this field is very high,
and new data are continuously produced with the expectation
of clearer guidelines for the treatment of these conditions in the
future.

***
Факултет по Дентална медицина – Университета в Париж
VI (Франция)
Специализация по Пародонтология – Университета във
Вашингтон (САЩ)
Магистър по обучение – Университета във Флорида (САЩ)

***
Dental School - University of Paris VI (France)
Residency in Periodontology - University of Washington (USA)
Master in Education - University of Florida (USA)

Асистент – Университета във Флорида (САЩ)
Лектор – Университета в Париж VII
Предходен президент на Френското Пародонтологично
Общество
Предходен президент на Европейската Пародонтологична Федерация
Частна практика, специализирана в областта на Пародонтологията и Денталната Имплантология
Научен директор Quintessence International
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Former Assistant Professor - University of Florida (USA)
Chargé de Cours - University of Paris VII
Former President of the French Society of Periodontology
Former President of the European Federation of Periodontology
Private practice limited to Periodontics and Oral Implantology
Scientific Director of Quintessence International
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ЗАЩО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С 20%, КОГАТО МОЖЕТЕ ДА
ПРЕДЛОЖИТЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ ЗАЩИТА НА
100% ОТ ПОВЪРХНОСТИТЕ НА УСТАТА?
Фирмена презентация на „Колгейт”
Доц. д-р Наталия Гатева, дм

WHY SETTLE FOR 20 % WHEN YOU CAN OFFER PATIENTS
PROTECTION TO 100 % OF THE MOUTH'S SURFACES
Colgate company’s presentation
Assoc. Prof. Dr. Natalia Gateva, PhD

Пациентите идват във вашия
кабинет, защото искат добро
орално здраве в бъдеще.
Повечето пациенти не осъзнават, че веднага след измиване на
зъбите бактериите отново започват да се развиват върху 100% от
повърхностите на устата.
Само 20% от повърхностите
на устата – зъбите – са защитени
от редовната употреба на флуоридна паста за зъби. 80% от устната кухина остава незащитена, включително езикът, бузите и венците.
Как да помогнете на вашите пациенти да бъдат тотално
подготвени за цялостно здраве на устната кухина?
Покажете им какво е възможно с Colgate Total - 12-часова
антибактериална защита на 100% от повърхностите на устата
включително зъбите, езикът, бузите и венците.

Patients come to your practice because they want a future of
good oral health.
Most patients do not realize that immediately after brushing,
bacteria start to regrow on 100% of mouth surfaces.

***
Завършила Факултета по Дентална медицина, Медицински университет - София, през 1992 год.
От 1993 год., след успешно положен конкурс, работи като
преподавател в катедрата по Детска дентална медицина,
Факултета по Дентална медицина, Медицински университет - София. През това време има проведени специализации в катедра по Консервативно зъболечение, Медицински
университет - гр. Грац, Австрия и специализации във фирма
VivaDent, Лихтенщай.
През 2011 год. - придобита научна степен доктор, дисертация на тема: „Адхезия на някои композиционни системи към
дентина на зъбите от първа дентиция - лабораторни и клинични изследвания”.
От 2012 год. - доцент в катедрата по Детска дентална медицина.
Научни интереси: адхезия към зъбните структури от двете
дентиции, съвременни обтурационни материали, лечение на
заболяванията на пулпата в детска възраст. Научни публикации в наши и международни специализирани научни списания.

***
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.

Only 20% of your mouth surfaces - the teeth - are protected
when using a regular fluoride toothpaste. 80% of the mouth is
left unprotected which includes tongue, cheeks and gums.
How can you help your patients get Totally Ready for Whole
Mouth Health?
Show them what’s possible with Colgate Total - 12 hours
antibacterial protection on 100% of mouth surfaces including
teeth, tongue, cheeks and gums.
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УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор
Катедра “Протетична дентална медицина”
Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – София, България

COMPLICATIONS IN DENTAL IMPLANTOLOGY
Prof. Dr. Bozhidar Yordanov, PhD
Department of Prosthetic Dental Medicine
Faculty of Dental Medicine,
Medical University – Sofia, Bulgaria

Заместването на липсващи
зъби с имплантатни протезни
конструкции е добре документиран и предсказуем метод в денталната медицина. Публикувани
са 5 и 10 годишни резултати за
висока преживяемост и успех
както на имплантатите, така и на
протезните конструкции.
Въпреки това – както клиницистите, така и пациентите
трябва да са наясно, че при значителна част от болните, лекувани с дентални имплантати, се наблюдават усложнения,
изискващи посещение при лекаря през първите 5 години.
Стабилните темпове на увеличаване на броя поставени имплантати през последните години ще доведат неизбежно до
стъответно увеличаване на честотата на компликациите в бъдеше. Следователно, диагностиката, лечението и превенцията на усложненията, свързани с имплантатно протезиране, са
сериозен проблем за решаване в ежедневната ни практика.
В лекцията е представен кратък обзор на най-често срещаните усложнения в денталната имплантология – биологични и хардуерни, възможните лечебни подходи и онагледяване с поредица клинични случаи.

The replacement of missing teeth with implant restorations is
well documented clinical approach in Dental Medicine. Clinical
research results demonstrate 5 and 10 year results of high
survival and success rate of implants and prosthetic restorations.
Anyway, clinicians and patients are aware of the fact, that
considerable part of the implant patients need an appointment
to the doctor of dental medicine, due to various complications,
within 5 years following the delivery of the restoration.
The accelerated rates of increasing the number of placed dental
implants worldwide in recent years is inevitably leading to
increase of complications respectively. Therefore, the diagnostics,
prevention and treatment of complications attended with
dental implant treatment, are a serious issue in everyday clinical
practice.
This presentation is introducing a short survey of the most
common complications in Dental Implantology – biologic and
hardware, possible treatment approaches and use of illustrations
visual aids including various clinical cases.

***
Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор
Дата на раждане: 22 януари 1956 г. в гр. София
1982
Завършва Стоматологичен факултет в Медицински университет, София
1984
Асистент в Катедрата по протетична стоматология след успешно положен конкурсен изпит
1986
Едномесечна специализация по челюстно-лицево протезиране в Германия - Росток, Берлин и Лайпциг
1986 – 1997 Участва в дългосрочна научна план-програма
за внедряване в практиката на системи биокерамични имплантати
2003 - 2007
Лектор на редовни курсове по дентална
имплантология, следдипломно усъвършенстване, организирани и провеждани в МСУ 2000 под ръководството на акад.
Николай Попов
2004 - 2017
Научни лекции и практически демонстрации на курсове за СДО по Дентална имплантология – планиране на лечението и имплантатно протезиране, с различни
имплантатни системи – СИП, Ankylos, Straumann, Osstem
2004
Образователната и научна степен Доктор след
успешно защитена дисертация на тема ”Имплантатно-протезна реставрация с мостови конструкции. Изследвания в системата имплантати-естествени зъби-мостови протези”.
2005
Специализация-курс по дентална имплантология в Тюбинген и Франкфурт, Германия
2005
Член на редколегията на списание “Infodent” България
2006 - 2017
Зам. председател на Българската Асоциация по Орална Имплантология
2007
Член на International Congress of Oral
Implantologists – ICOI
2007
Научно звание Доцент
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***
Prof. Dr. Bozhidar Yordanov, PhD
Date of birth: Jan. 22, 1956, Sofia, Bulgaria
1982
Graduate of the Faculty of Stomatology, Medical
University, Sofia
1984
Assist. Prof. in the Department of Prosthetic
Dentistry, Faculty of Stomatology, Sofia
1986
Specialization in Maxillo-Facial Prosthetics in
Rostock, Berlin, Leipzig - Germany
1986-1997 Member of a scientific team in the Dept of
Prosthetic Dentistry for clinical research and assessment of
bioceramic dental implants – Tuebingen Frialit Implants
2003-2007 Postgraduate education - regular lectures and
practical demonstrations in the Dental Implantology courses of
Acad. Prof. Dr. Nikolay Popov, DMS;
2004
Scientific degree PhD, Dissertation: Prosthetic
treatment with implant bridge restorations – Investigations in
the system implants-natural teeth-fixed prostheses
2005
Course in Dental Implantology, Tuebingen and
Frankfurt, Germany
2005
Member of Editorial Board of “Infodent” - Dental
Medicine Journal
2006-2017 Vice President of the Bulgarian Association of Oral
Implantology
2007
Member of the International Congress of Oral
Implantologists – ICOI
2007
Academic rank – Docent (Associate Professor)
2007-2017 Head lecturer in Dental Implantology for V и VI year
students – Bulgarian and English language education.
2008 - 2011 Chairman of the General Assembly in the Faculty of
Dental Medicine, Sofia
2011-2017 Member of ITI – International Team for
Implantology
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2007 - 2017
Води самостоятелен курс по Дентална имплантология - свободно избираема дисциплина за студенти
от V и VI курс, на български и английски език
2008-2011 Председател на Общото събрание на Факултет
по Дентална медицина, МУ-София
2011 - 2017
Член на ITI – International Team for
Implantology
2008 - 2017
Лектор по Протетична дентална медицина за студенти от I до V курс, предклиника и клиника, обучение на български и английски език. От 2013 г. преподава на
студенти в Предклиничния център по дентална медицина в
Киасо, Конфедерация Швейцария и Новедрате, Италия, на
английски език
2014
Академична длъжност Професор
2011 2017 Зам. Декан по Международна интеграция и
чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ – София
2016
Национален консултант по Дентална имплантология
2017
Ръководител на Катедра по Протетична дентална медицина
Има три признати специалности – Ортопедична стоматология с ортодонтия, Обща стоматология и Дентална имплантология
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2008 - 2017 Lecturer in Prosthetic Dental Medicine for I to V
year students, preclinical and clinical studies – Bulgarian and
English language education. Since 2013 has been teaching
students in Associazione Interuniversitaria Europea, eCampus
University, Chiasso, Switzerland and Novedrate, Italy, English
language education.
2014
Academic rank – Professor
2011-2017 Vice Dean of International Cooperation and English
Language Education
2016
National consultant in Dental Implantology
2017
Head of Department of Prosthetic Dental Medicine
Diploma for the following specialties: Prosthetic Dental Medicine
and Orthodontics, General Dentistry and Dental Implantology.
Publications and scientific presentations in Bg and abroad: 108
Author and co-author in books: 4
Member of Editorial Board: 1

Общ брой публикации и научни изяви у нас и в чужбина:
108
Авторство и съавторство в монографии и учебници: 4 бр.
Участие в ред. колегии: 1 бр.
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ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА: ЕТИЧЕН МАРКЕТИНГОВ ПОДХОД
Темата и нейното представяне се реализират с подкрепата на Асоциацията на денталните мениджъри в
България по договор с УС на БЗС
Д-р Хасан Магайра
Член на Факултета по Дентална Медицина към Кралския Колеж по Хирургия (Единбург), Специализация в
областта на оралната имплантология (Манчестър).

EFFECTIVE MANAGEMENT OF A SPECIALIZED DENTAL
PRACTICE: ETHICAL MARKETING APPROACH
The topic and its presentation are realized with support of
Association of Dental Managers in Bulgaria according to
Agreement with BgDA
Dr. Hassan Maghaireh BDS, MFDS RCS (Edinburgh), MSc
Implants (Manchester)

Преди да се пристъпи към какви
да е „козметични“ дентални процедури, включително и поставянето на дентални имплантати, в
естетичната зона на съзъбието е
изключително важно да се претеглят всички положителни и отрицателни аспекти на възможните
лечебни опции. Изключително
важно е пациентите да знаят какви са ограниченията при прилагането на дадено лечение и какви биха били дългосрочните
ползи/вреди от него.
От друга страна лекарите по дентална медицина трябва да
са наясно, че очакванията на тази група пациентите са силно завишени. Задължение на екипа дентални специалисти
е непрекъснато да подобрява уменията си и, за да може да
постигне както червена, така и бяла естетика при лечение с
имплантати. Специалистите трябва да са особено внимателни при провеждане на лечение на пациенти с нереалистични
очаквания. Козметичното и естетично лечение трябва да е
минимално деструктивно, когато е възможно, и в дългосрочен план да е в най-добрия интерес на пациента.
Едновременно с това лекарите по дентална медицина трябва да са наясно, че управлението на дентална клиника е на
практика управление на среден бизнес и всички бизнес стратегии и правила са в сила. Екипът специалисти трябва да работи за разрастването на практиката, наравно с клиничната
си дейност. Целта на лекцията е да представи няколко изпитани маркетингови стратегии за управление и промотиране
на специализирана дентална практика.
Лекцията ще предостави ясни дефиниции на термините „етичен маркетинг“, „етика“ и „ценности“, които често се използват
при маркетинга, планирането и подлагането на предполагаеми „козметични“ процедури, както и някои насоки и съвети
как желанията на пациентите да бъдат превърнати в нужда с
цел постигането на по-добри маркетингови резултати.

Prior to undertaking any elective, ‘cosmetic’ dental procedures
such as dental implant in the aesthetic zone, it is vital for the
treating dentist and/or dental team to discuss the merits
and drawbacks of all viable options. It is important that the
patient understands what the consequences and limitations of
treatment are likely to be, and what the potential failures could
entail later in his/ her life.
On the other side, dentists need to be aware of the existence
of heightened expectations in this group of patients. While it is
the duty of the dental team to improve their skills to meet the
pink and white aesthetics in dental implant cases, the team need
to be cautious about accepting patients who have unrealistic
‘cosmetic’ expectations. Where possible, cosmetic or aesthetic
dental treatment should be provided which is minimally
destructive and, in the long term, be in the ‘best interests’ of the
patient.
In addition to all the above, the dental team need to understand
that running a dental practice is considered a small business
project and the same rules applies. The dental team is required
to work on growing the business in addition to the usual routine
work in the business. This lecture will aim to offer few marketing
strategies tested and found to be useful in effectively promoting
and managing a specialized dental practice.
It is also hoped that the lecture will provide clear definitions
of some commonly used terms such as ‘ethical marketing’,
‘ethics’, and ‘values’, which are often used in association with the
marketing, planning and undertaking of supposedly ‘cosmetic’
dental procedures in addition to suggesting few tips and hints
the dental team can use to convert patient needs into demands
and get better marketing results in cosmetic dentistry.

***
Хасан Магайра е Клиничен лектор по имплантатно
дентално лечение в Университета на Манчестър и оглавява
научния комитет на Британската Академия по Имплантатна
и Възстановителна Дентална Медицина. Обучавал се е в
продължение на пет години в различни лечебни заведения
в Обединеното Кралство и е придобил право да членува в
Кралския Колеж по Хирургия в Единбург след полагане на
изпит през 2005. Придобива специалност Имплантология от
Университета на Манчестър след като печели наградата за
най-добра клинична презентация за 2007.
Хасан има редица публикации в международни издания.
Неговия специализиран интерес е съсредоточен върху
костна аугментация в естетичната зона, управление на
околоимплантите меки тъкани, имедиатно натоварване
във фронталния участък и овладяване на усложнения в
естетичната зона. Активен участник е в работната група
по орално здраве към Cochrane и постоянно обновява

***
Hassan Maghaireh is Clinical Lecturer in Implant Dentistry at
The University of Manchester and is also the head of the scientific
committee at The British Academy of Implant & restorative
Dentistry (BAIRD). He completed five years training in various
maxillofacial units in the UK, gaining his membership in the
Royal College of Surgeons in Edinburgh by Examination in 2005.
He then gained a Clinical Masters degree in Implant Dentistry
from the University of Manchester winning the best clinical
presentation award in 2007.
Hassan published many clinical studies in peer reviewed
international journal . He has special interest in bone grafting
in the aesthetic zone, peri-implant soft tissue management,
immediate loading in the aesthetic zone, and managing
aesthetic complications. He is also actively involved in the oral
health group of the Cochrane collaboration, updating evidence
based systematic reviews on various dental implants related
topics.
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наличната, базирана на доказателства, база данни, свързана
с имплантологичното лечение.
Фактът, че д-р Магайра има както клинична практика, така
и изследователски опит го прави цитиран автор и чест гостлектор на национални и международни форуми.
Квалификации: Член на Факултета по Дентална Медицина
към Кралския Колеж по Хирургия (Единбург), Специализация
в областта на оралната имплантология(Манчестър).
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The dual nature of his clinical & evidence based training
makes Dr. Maghaireh a frequent author of dental literature, and
a sought-after lecturer nationally and internationally.
Qualifications: BDS MFDS (Ed) MSc Implants (Manchester)
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МЕНИДЖМЪНТ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ ОКОЛО ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ
Проф. Роналнд Юнес, д-р Набих Надер, Ливан

SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND TEETH AND
IMPLANTS-THE SITE ORIENTED APPROACH
Prof. Ronald Younes, Dr. Nabih Nader, Lebanon

В лекцията ще бъдат представени и разгледани:
1. Извършване на пред оперативни техники за запазване
на ръба: punch техника, техника за съединителна тъкан
2. Управление на меките тъкани около импланта по време
на неговото поставяне- идеален дизайн на ламбото, roll
техники, ламба с въртящо краче, запазване на папилата
и аугментационна техника и др.
3. Късен графт на меката тъкан около импланта за лечение
на усложнения с естетиката му (разкриване на метал),
мукозити и периимплантити
4. Коронарно напреднала техника за ламбо срещу тунелна
техника
Различни донорни мекотъканни страни
*палатинално- конвенционални техники: епително- съединителна тъкан
съединителна тъкан:
1) конвенционална техника
2) Harris техника (2 паралелни инцизии)
3) една инцизия плик техника ( Хюрцелер )
*туберозноя- влияние върху епително- съединителна тъкан; епително- съединителен разрез; съединителна тъкан
5. Техники за шиене - описание на различни техники за
шиене в зависимост от индикациите

In the lecture will be presented and discussed:
To perform pre-op Ridge preservation techniques : punch
technique, Connective tissue technique, peri-implant soft tissue
management during implant placement :
Ideal Flap Design, Roll techniques, Pedicle rotating flaps, Papilla
preservation and augmentation techniques etc.
Late peri-implant soft tissue grafting for the treatment of
implant esthetic complications (metal showing), mucositis and
peri-implantitis.
Coronally Advanced flap Technique versus Tunneling technique
Various Donor soft tissue sites :
Palate :
Conventional techniques: Epithelio-connective tissue
Connective tissue :
1- conventional technique
2- Harris technique (2 parallel incisions)
3- One incision Envelope technique (Hürzeler)
Tuberosity :
Epithelio-connective tissue punch
Epithelio-connective Slice
Connective tissue
Suturing Techniques :
Description various Suturing techniques depending on the
indications.
***

Д-р Набих Надер

***

Д-р Набих Надер получава
образованието си по дентална
медицина в Ливан. Специализирал е орална хирургия, пародонтология и протетика в Париж.
Автор и съавтор в няколко международни издания и международен лектор.

Dr. Nabih Nader

Nabih Nader is a graduate in dentistry at the Dental School of
the Lebanese University. He specialized, in Paris, in Oral Surgery,
graduating with an advanced certificate (CES, PARIS VII), and in
periodontology, graduating with a University Diploma (DU PARIS
VI);

Проф. Роналд Юнес

Prof. Ronald Younes

Проф. Роналд Юнес е асистент
в Катедрата по Орална Хирургия
в Стоматологичния факултет на
Университета Св. Жозеф, Бейрут
(USJ). Преминал е следдипломно
обучение по Пародонтология и
Орална Хирургия в Париж. Той
е от основателите и главен секретар на Ливанското Дружество по Орална Хирургия. Бивш
научен председател на Ливанската Дентална Асоциация. От
януари 2014 г. до днес е активен член на Преподавателския
Комитет на Университета Св. Жозеф, Бейрут. Oт януари 2013 г.
до днес е активен член на Комитета за Следдипломно Обучение на Университета Св. Жозеф, Бейрут.
Водил е 6 курса в Zimmer Institute, Швейцария (ЦюрихВинтертур) и САЩ (Ню Джърси).
Автор е на множество публикации в рецензирани списания (Journal of Periodontal Research, Journal of Clinical
Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue Cell), международен лектор на много конгреси (Europerio, EAO, EFOSS, Medic)

Assistant Professor, St Joseph University, Faculty of dentistry,
department of Oral Surgery
• Post grad studies in Periodontics, implantology and Oral
Surgery at the Universities of Paris.
• Secretary General and founding member, Lebanese Society of
Oral Surgery
• Past Scientific Chairman, Lebanese Dental Association
• Coordinator, University Diploma in Oral Implantology, St Joseph
University, Faculty of dentistry
• January 2014-present: Active member, Teaching committee, St
Joseph University, Faculty of dentistry
• January 2013-present: Active member, Continuing Education
Committee, St Joseph University (USJ), Faculty of Dentistry,
Beirut.
• Course leader of 6 previous courses at the Zimmer Institute,
Switzerland (Zurich-Winterthur) and USA (New-Jersey).
• Author of numerous publications in indexed journals (Journal
of Periodontal Research, Journal of Clinical Periodontology,
Clinical Oral Research, Tissue Cell, etc.).
• International Lecturer (Europerio, EAO, EFOSS, Medic, etc.) in
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в различни страни ( Франция, Швейцария, САЩ, Полша, Швеция, Австрия, Тунис).

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
several countries (France, Switzerland, USA, Poland, Sweden,
Austria, Tunisia, UAE, Lebanon): main topics: Soft tissue
management around implants, Sinus grafting techniques,
Guided bone Regeneration and Esthetic contemporary
guidelines in implant rehabilitations
• Author of the recently published book (March 2015)
“Sinus Grafting Techniques, A step-by-step Guide” (Springer
International- 2015)
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ЕСТЕТИКАТА В ИМПЛАНТАТНОТО ЛЕЧЕНИЕ. ОТ
ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ЦЯЛАТА ЗЪБНА ДЪГА. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИМПЛАНТАТНО
ЛЕЧЕНИЕ СТЪПКА-ПО-СТЪПКА.
Лектор по програмата за продължаващо обучение на
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Д-р Ади Палти, Германия

ESTHETICS IN IMPLANT DENTISTRY. FROM FULL ARCH TO
SINGLE TOOTH RESTORATION. A STEP BY STEP CONCEPT
FOR THE IMPLANT PRACTICE.
Lecturer – FDI Continuing Education Programme
Dr. Ady Palti, Germany

Целите на лекцията са:
1. Постигането на дългосрочна
естетика е една от целите при
имплантиране в естетичната
зона. Ще бъде демонстрирано
как може да бъде постигната тя.
2. Увеличаване на дебелината на
меките тъкани около шийката на
имплантата без хирургична намеса.
3. Конкавните надстройки могат
да подобрят както дългосрочната естетика, така и стабилността на меките тъкани.
4. Изграждане на папила при имедиатно имплантиране и използване на временни PEEK надстройки.
5. Значение на материалът за изработка на надстройките за
постигане на оптична илюзия във видимата зона.
6. Дълъг период на проследяване на резултатите при работа
с PEEK надстройки.

The objectives of lecture are:
1. Long-term esthetics is the goal of implant therapy in the
esthetic zone. How to achieve it, will be demonstrated.
2. Increasing soft tissue thickens around the implant collar
without surgery.
3. Concave abutments can improve long-term esthetic and soft
tissue stability.
4. Creating papillae with immediate implant placement with
PEEK temporary abutments.
5. Abutment material design for esthetic illusion in the esthetic
zone.
6. Long-term experience with temporary PEEK abutments.

***
Д-р Ади Палти завършва университета Клаузенбург в Румъния през 1980 и специализация в областта на имплантатното лечение в Института Миш, САЩ през 1996. Гост лектор
е в катедрата по Пародонтология и Имплантология към Денталния колеж в Ню Йорк, Медицинския Университет в Тайпей
и университета IASI ФДМ, Румъния. Доцент в Университета
Темпъл.
Ади Палти е основател, предишен председател и почетен член на Немското Общество по Орална Имплантология
(DGOI) и президент за предходен мандат на Международен
Конгрес на Оралните Имплантолози (ICOI). По настоящем завежда европейската секция, член е на изпълнителния съвет
и е вицепрезидент на ICOI.
Той е основател и собственик на “PALTI Dentalzentrum” за
естетично и имплантатно дентално лечение в Баден Баден,
Германия и практикува повече от 30 години в кабинета си в
Крайтал, Германия.
Той е и основател и президент на Международната Академия по Имплантология (IAI),Германия, и изнася лекции на
редица международни форуми от повече от 30 години. Др.
Палти е ангажиран и с експериментални и клинични проучвания в областта на имплантологията. Основният му изследователски интерес е имедиатното имплантиране.

***
Ady Palti graduated from the University of Klausenburg, Romania
in 1980 and completed his postgraduate implant training at the
Misch Institute, USA in 1996.
He is a visiting professor at New York University College of
Dentistry, Department of Periodontology and Implantology,
Taipei Medical University and IASI University, Faculty of Dental
Medicine, Romania. Moreover, he is an associate clinical professor
at Temple University.
Ady Palti is a founder, former president, an honorary member
of the German Society of Oral Implantology (DGOI) and former
president of the International Congress of Oral Implantologists
(ICOI). He’s currently the director of the European section an
Executive committee board member and Co-chairman of the
ICOI.
He is founder and owner of the “PALTI Dentalzentrum” for
Aesthetic and Implant Dentistry in Baden Baden, Germany and
has been practicing for 30 years in his practice in Kraichtal,
Germany.
He is also founder and president of the International Academy
for Implantology (IAI), Germany, and he has been lecturing at
many international congresses for more than 30 years.
Ady Palti is also involved in experimental and clinical research
in the field of implant dentistry. His main research fields are
immediate implant placement
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ & ИМПЛАНТОЛОГИЯ.
СБЛЪСЪКЪТ НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ
Панелът и участието на лекторите са осигурени
от Асоциация „София Дентал Мийтинг“ по договор с
Български зъболекарски съюз
Доц. Димитър Филчев
Д-р Станислава Шулева

PERIODONTOLOGY & IMPLANTOLOGY. THE CLASH OF OUR
TIME
The panel and the participation of the lecturers are provided
by Sofia Dental Meeting Association according to Agreement
with Bulgarian Dental Association
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Filtchev
Dr. Stanislava Shuleva

В панела лекторите ще обсъдят съвременен неинвазивен
подход за лечение на пародонтални заболявания. Ще бъдат
разгледани следните въпроси:
1. Могат ли да се запазят пародонтално компрометирани
зъби и каква е прогнозата?
2. Къде е червената линия за екстракция на зъб и кога е момента за поставяне на имплант?
3. Може ли да се постави имплант при пародонтален проблем?
4. Колко надежден е имплантът за заместване на зъб?
Ще бъдат дискутирани различни клинични случаи, които демонстрират мултидисциплинарен лечебен план и различна
клинична философия.

A contemporary non-invasive approach to the treatment of
periodontal diseases will be discussed in the lectures.
The speakers will try to answer the following questions:

Доц. Димитър Филчев

***

Доц. Димитър Филчев завършва
ФДМ-София през 1998г. От 2000г
е асистент в катедра по Протетична Дентална Медицина, ФДМСофия,а от 2008г. е главен асистент.През 2003г. придобива
специалност по протетична
стоматология,а през 2005г.-поливалентна стоматология.
Главен асистент в Катедрата
по Протетична Дентална Медицина при ФДМ-София
Димитър Филчев е роден през 1973 г. в град София .
Завършва Немската Езикова Гимназия –София през 1992г.,
Завършва ФДМ София –през 1998г.
От 2000г.е избран с редовен конкурс за асистент в Катедрата по Протетична Дентална Медицина – София ,
2003г. година взима специалност по Протетична стоматология, а през 2005г. - поливалентна стоматология.
2006 год . е избран за старши асистент към Катедрата , а от
2009г. е главен асистент .
2006г. д-р Филчев специализира 3 месеца в Катедрата по
ПДМ в гр.Мюнстер
2008 г. Специализира за един месец имплантология в Ню
Йоркския ФДМ.
2013г. Защитава дисертационен труд на тема “Графично и
компютърно програмиране на задните зъби за цели протези”.
2015г. Придобива титлата доцент.
Д-р Станислава Шулева

Д-р Станислава Шулева се дипломира като стоматолог през 1998
г. в гр. София. От 1998 до 2000 г.
придобива „Университетски Диплом по Пародонтология“ в Университета „Клод Бернар“ в гр.
Лион, Франция. От 2001 г. управлява частна практика в София,
насочена към пародонтологията
и имплантологията. Автор е на
практически курсове и лекции в
тази област. Интересува се от естетика, пародонтология и
мултидисциплинарни лечения. Член е на БДЕС, БОПОИ и
Клуб по Имплантология.

1. Could periodontically compromised teeth be preserved and
what will be the prognose?
2. Where is the red line for tooth extraction and when is the right
time for an implant placement?
3. Can an implant be placed on a periodontal compromised site?
4. How reliable is the implant tooth replacement?
Various clinical cases will be discussed demonstrating a
multidisciplinary treatment plan and a different clinical
philosophy.
***
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Filtchev
Assoc. prof. Dimitar Filtchev obtained his degree in dentistry
at the Faculty of Denttistry in Sofia in 1998. Since 2000 he was
appointed assistant professor at the Department of Prosthetic
Dentistry. In 2003 he acquired the postgraduate specialization
in Prosthetic Dentistry.

Dr. Stanislava Shuleva
Dr. Stanislava Shuleva graduated as a dentist in 1998 in the
city. Sofia. From 1998 to 2000 becomes "University Diploma in
Parodontogiya" University "Claude Bernard" in the town. Lyon,
France. Since 2001, manages private practice in Sofia aimed at
periodontology and implantology. Author of practical courses
and lectures in this field. Interested in aesthetics, periodontics
and multidisciplinary treatments. He is a member of BDES, BOPOI
and Implantology Club.
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СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ В ЕСТЕТИЧНАТА
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОМАТОЛОГИЯ
Участието на лектора и представената тема са
осигурени от Асоциация „София Дентал Мийтинг“ по
договор с Български зъболекарски съюз
Д-р Карлос Фернандес Виларес, Испания

TIPS AND TRICKS IN ESTHETIC RESTORATIVE DENTISTRY
The participation of the lecturer and the presented topic are
provided by Sofia Dental Meeting Association according to
Agreement with Bulgarian Dental Association
Dr. Carlos Fernández Villares, Spain

  Възстановителната дентална
медицина с всеки изминал ден е
по-взискателна поради няколко
фактора: функция, естетика, лекота. Затова се нуждаем от някои
преки пътища и протоколи, които ни позволяват да постигнем
добри резултати с няколко стъпки и не толкова сложни неща, дигиталната стоматология ни помага в ежедневната ни практика, но
винаги трябва да знаем основите, за да бъдем успешни с нашите пациенти. По време на лекцията ще се демонстрират някои съвети и трикове от тази
ежедневна работа, за да накарат всички лекари по дентална
медицина да я възпроизведат по осъществим, обучаващ и
повторяем начин.

Restorative dentistry is everyday more demanding in several
factors, function, esthetics, ease...so we need some shortcuts
and protocols that allow us to obtain great results with few steps
and not so much complicated things, digital dentistry help us
in everyday practice but always we need to know the basics to
be successful with our patients. During the lecture some tips
and tricks of this daily work will be shown to make all dentist
reproduce it in a feasible, teachable and repeatable way.

***
През 2000 завършва специалност „Дентална медицина“ в
университета Комплутенс в Мадрид.
Следдипломно обучение по естетична дентална медицина в университета Комплутенс в Мадрид, 2002.
Преподавател в следдипломната квалификационна програма по Естетична дентална медицина в университета Комплутенс в Мадрид
Преподавател в програмата за продължително следипломно обучение (модули „Антериорни композитни възстановявания“ и „Клинични случаи“) в университета Комплутенс в Мадрид от 2006.
Професор в програмата по следдипломна квалификация
по Орална рехабилитация, естетика и нови технологии в университета в Алмеря, Испания.
Професор в програмата по следдипломна квалификация
по Орална рехабилитация, естетика и нови технологии в университета в Мурция, Испания.
Член на испанското общество на денталните протезисти.
Автор на раздел, посветен на естетиката в книгата “El
Manual de Odontología”
Автор на няколко статии посветени на естетичната дентална медицина, публикувани в уеб издания.
Международен лектор и клиничен демонстратор по темите на естетичната и възстановителната дентална медицина,
провел над 200 курса в Европа и Америка.
Почетен член на групата Style Italiano.
Работи в частна клиника Азеро & Виларес, с естетична и
възстановителна насоченост, в Мадрид, Испания.

***
Degree in dentistry, Complutense University of Madrid 2000
Postgraduate degree in aesthetic dentistry, Complutense
University of Madrid 2002
Collaborator professor in the master of aesthetic dentistry in
Madrid UCM since 2004
Collaborator professor in the Continuous Education Program
(“Anterior Composite Resins” module and “Clinical Cases”
module) in the Complutense University of Madrid since 2006
Professor in the Master in Oral Rehabilitation, advance esthetic
dentistry and new technologies in the university of Almería
Spain since
Professor in the Master in Oral Rehabilitation, advance esthetic
dentistry and new technologies in the UCAM, Murcia, Málaga
place in Spain since
Member of S.E.P.E.S Spanish Society of Dental Protheses.
Author of a chapter in a book in the area of aesthetic dentistry
(“El Manual de Odontología”)
Author of several articles in the area of aesthetic and restorative
dentistry in web and in non indexed publications
International lecture in aesthetic and restorative dentistry and
hands-on courses internationally and in Spain, more than 200
courses all over Europe and America
Honorary Member of the Style Italiano group
Private practice focuses on aesthetic and restorative dentistry in
Azero & Villares Dentistas in Madrid, Spain
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ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ ИМПЛАНТАТНО ПРОТЕЗИРАНЕ

IMPRESSION MATERIALS AND TECHNIQUES WITH
IMPLANTS

Стефанос Куртас (DDS, DR. ODONT)
Доцент към Катедра по Протетична дентална медицина, Атински университет и
Хараламбос Стромбос, зъботехник,
Експерт продажби в Мемодент АД Гърция и Експерт
продажби на протетични компоненти за дентални
имплантати.

Stefanos Kourtis (DDS, DR. ODONT) Associate Professor, Dept.
of Prosthodontics, University of Athens, Greece
Charalambos (Babis) Stroumbos (ODT, DENTAL SALES
EXPERT) Sales Department of MEMODENT SA, Dental dealer
in Greece and dental implant prosthetic components, sales
expert

Снемането на отпечатъци от протезното поле е рутинна
манипулация. Въпреки това отпечатъците остават важна
фаза при изработване на протезни конструкции върху имплантати. Познаването на свойствата на съвременните отпечатъчни материали и техники е от изключителна важност за
отливане на адекватен работен гипсов модел и изработването на успешни възстановявания върху имплантати.
Целта на тази лекция е да наблегне върху свойствата на
отпечатъчните материали и тяхното приложение. Изборът на
оптимална отпечатъчна техника и нужните за нея материали
са представени с клинични случаи и са описани стъпка по
стъпка. Поставя се ударение върху трудностите в отпечатъчната техника при протезиране върху имплантати, как да ги
разпознаем и избегнем.

Impression taking is a common clinical task in the daily practice.
It remains an essential step for the fabrication of implant based
prosthetic restoration. The knowledge of the properties of the
modern impression materials and the selection of the proper
impression technique is of vital importance for the fabrication of
an accurate working cast and a successful prosthesis on implants.
The aim of this lecture is to emphasize on the properties of the
impression materials and their use. The selection of the indicated
material and the proper technique for each clinical situation is
presented with clinical examples in a step-by step presentation.
Emphasis is also given on the impression of implants and of
possible difficulties or mistakes that may arise at the impression
procedure, how to recognize and avoid them.

Доц. Стефанос Куртас

Assoc. Dr. Stefanos Kourtis
Graduated in Dentistry from the Dental School of the University
of Athens in 1986. He continued his postgraduate studies in the
Department of Prosthodontics in the University of Tuebingen
(Germany). He obtained the title of Doctor from the University
of Athens in 1992. He has served in the Department of
Prosthodontics of the Dental School of the University of Athens
for more than 15 years where he is currently Associate Professor.
He has conducted several research projects focused in impression
materials and Implantology. He is lecturing extensively in
scientific international congresses as invited speaker and has
served as Clinical Trainer for certain implant manufacturers.
He is Author/Co-author of numerous publications in international
scientific Journals, Referee for some of them, and Contributing
Author in an English and a greek book on Implantology.
He practices his clinical activity in the University of Athens and in
his private practice.

Хараламбос (Бабис) Струмбос
Завършва компютърно програмиране в частно учебно заведение в Атина през 1988. Присъствал е на обучителен семинар
в Бърлингтън, САЩ за изцяло керамични конструкции в Ceramco
Inc in all ceramics и за свързващи
конструкции в J.M. NEY Co в Кънектикът през 1990. Завършва
зъботехника в частен университет в Атина през 1992.
Занимава се с продажба на дентална техника между 1993 и
2009 в Атина “Хараламбос Струмбос & Ко”.

Charalambos (Babis) Stroumbos
Graduated in computer programming languages in private
computer school in Athens in 1988. Educational seminars in USA
in Burlington in Ceramco Inc in all ceramics and in Connecticut in
J.M. NEY Co in dental precision attachments in September 1990.
Graduated as DT in private dental technician school in Athens
in 1992.
Dental sales as a dealer from 1993 till 2009 in Athens
“Charalambos Stroumbos & Co”.
Dental sales expert in Novadental Ltd in Athens from 2010 till
2015.
Certified in practitioner level in implants seminar IMPLA SYSTEM
& IMPLA 3D NAVIGATION SYSTEM (SCHUTZ DENTAL GROUP) in
Berlin in May 2011.

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

35

18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Експерт по продажбите в Новадентал ООД в Атина между
2010 и 2015.
Сертификат за практикуващ зъботехник, придобито на
курса Имплантатни системи и 3D навигационни системи за
имплантиране (SCHUTZ DENTAL GROUP) в Берлин, м.май 2011.
Експерт по продажбите в Мемодент АД в Атина от януари
2016 до момента.
Преминал специално обучение в Zhermack в Италия през
май и ноември 2016.
Преминал специализирано обучение за протетичните
продукти на Dentsply Sirona по време на професионален семинар “Celtra прес система”. Участник в Celtra Press среща в
Хану, Германия, през декември 2016 и 2ри етап в Гърция.
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Dental sales expert in Memodent SA in Athens from January
2016 till now.
Special trained in Zhermack Spa Dental products in Italy Badia
Polesine in May & November 2016.
Special trained in Dentsply Sirona Prosthetics in ProfessionalWorkshop “Celtra Press System” and participant in Celtra Press
CEE & CIS Kick-Off Meeting in Hanau Germany in December 2016
as 2nd OPL in Greece.
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CEREC - SINGLE VISIT DENTISTRY
ДОБРЕ ДОШЛИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ НА ДЕНТАЛНАТА
МЕДИЦИНА
Фирмена презентация на „Патриция“
Златин Арабаджиев
Инженер и търговски мениджър във фирма „Патриция“

AGENDA: CEREC - SINGLE VISIT DENTISTRY
WELCOME TO THE DIGITAL WORLD IN DENTISTRY
Patricia company’s presentation
Zlatin Arabadzhiev
Sales Engineer in Patricia Ltd

   Представете си ако можете да
предложите на Вашите пациенти
възстановяване само с едно посещение.
Какво ако също така предложите имплантологични и ортодонтски услуги?
Какви възможности ще се отворят за Вашата практика?
Ефикасност, добавена стойност, креативност и безопастност: CEREC прави точно това възможно.
Win - Win ситуация: ще срещнете най-високи изисквания и
Вашите пациенти най-доброто лечение.

Imagine you could offer your patients restorations in one visit.
What if you could also offer implant and orthodontic services?
What opportunities would you open up for your practice?
Efficiency, greater value creation and safety: CEREC makes
exactly this possible.
A win-win situation: you will meet the highest demands and
your patients get the best treatment.

***
Златин Арабаджиев участва в организиране на курсове и
семинари за повишаване на квалификацията на стоматолозите в сферата на естетичната стоматология, хирургия, ендодонтското лечение и др.
От 2016г. усъвършенства знанията и уменията си чрез серия международни обучения на Dentsply Sirona.

***
He takes part in organizing training courses and seminars for
dental professionals in the field of dental aesthetics, surgery
and endodontics.
In 2016 he started attending international educational trainings
organized by worldwide known brand Dentsply Sirona.
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ЛУДОСТТА НА КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ: МОДНАТА
ИЗОЛАЦИЯ - СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ
Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет
Специалист по възстановителна и естетична
дентална медицина

RESIN COMPOSITE MADNESS: TRENDY ISOLATION TIPS
AND TRICKS
Dr. Ahmed Tarek Farouk, Egypt
Restorative and Esthetic Specialist

Денталната естетика, наред с минималноинвазивното лечение
увеличиха многократно популярността и приложимостта си в
планирането и изпълнението на
денталното лечение през последните десет години. Адхезивните материали носят много ползи както за пациентите, така и за
лекарите по дентална медицина
и завинаги промениха ежедневната дентална практика. Адхезивната техника обаче е много
по-чувствителна към прилагания протокол на работа от конвенционалните методи. Именно поради тази причина изолацията на работното поле по време на възстановителни процедури вече не е лукс,а необходимост. Конвенционалното
гумено платно (кофердам) все още е златния стандарт в изолацията, но е възможно някои клиницисти да изпитат затруднения при конвенционалната изолацията на специфични
зони, които трябва да бъдат възстановени адхезивно. Такива
зони са например зъбната шийка и дълбоко разполовена
гингивална основа на кавитета. При всяка от тези ситуации се
търси надежда възпроизводима техника, позволяваща херметично запечатване на границите. Целта на тази презентация е да покаже различни техники на изолация, използващо
кофердам или други средства приложими в различни клинични ситуации.

Dental esthetics and minimal invasiveness have become
increasingly important during the last decade when considering
diagnosis and treatment planning. Adhesive dentistry has
changed the daily work routine of dentists, since it has provided
many benefits for both patients and professionals. However,
the advances in adhesive dentistry come with an increasing
challenge for dentists, as adhesive techniques are more sensitive
than conventional ones. So, field isolation is not a luxurious
procedure during different restorative treatments. Conventional
rubber dam isolation is still the gold standard protocol when
concerning field isolation, but the operators may face some
obstacles when isolating specific areas during their restorative
procedures using such conventional techniques. These may
include the cervical areas of teeth or deeply seated margins
requiring some solutions to achieve hermatic seal for more
predictable outcomes . The aim of this session is to present
different new isolation techniques using either rubber dam
or other isolation methods that facilitate different restorative
procedures.

***
•	Специалист по възстановителна и естетична дентална медицина
•	Магистърска степен по възстановителна и естетична дентална медицина,ФДМ към Университета в Кайро
•	Асистент в катедра по Възстановителна Дентална Медицина, ФДМ, Международен Университет в Миср
• Член на IADR
• Член на AACD
• Международен лектор
•	Гост лектор в магистърската програмата по възстановителна дентална медицина в Dundee University в Египет

***
• Restorative and Esthetic Specialist
•	Master Degree in Restorative and Esthetic Dentistry, Faculty
of Dentistry, Cairo University
•	Assistant Lecturer at the Restorative Dentistry Department,
Faculty of Dentistry, Misr International University
• IADR Member
• AACD Member
• International Speaker
•	Visiting Lecturer at Dundee University Restorative
Masters Program in Egypt
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ДИРЕКТНО ПУЛПНО ПОКРИТИЕ-ОЧАКВАНИЯ И
РЕАЛНОСТ
Доц. д-р Весела Стефанова, дм
Катедра "Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Факултет по дентална медицина
Медицински университет-Пловдив, България

DIRECT PULP CAPPING-EXPECTATIONS AND REALITY
Assoc. Prof. Vesela Stefanova, PhD
Department of Operative Dentistry and Endodontics
Faculty of Dental Medicine
Medical University-Plovdiv, Bulgaria

Директното пулпно покритие,
като биологичен метод на лечение се прилага при случаите на
открита зъбна пулпа в резултат
на прогресиране на зъбния кариес, травма (фрактура на зъбната коронка) или при откриването и по време на оперативно
зъболечение на твърдите зъбни
тъкани.
Успехът на този вид лечение
зависи от голям брой фактори,
засягащи възрастта на пациента и неговото общо здравословно състояние, в това число неговото пародонтално
здраве, орална хигиена , мотивация, вредни навици и други, а също и факторите, касаещи самия зъб- обема загуба на
твърди зъбни тъкани, големина и състояние на откритата
зъбна пулпа, хеморагия и бактериална контаминация, което
би повлияло и на трайното и херметично възстановяване.
Двата ключови момента от клиничния протокол, които с
най-голяма тежест влияят върху оздравителния процес след
директно пулпно покритие са начинът на препариране на
твърдите зъбни тъкани и изборът на правилното пулпопокривно средство.
Днес, благодарение на развитие на високите технологии
и създаването на нови биосинтетични материали, шансовете
за повишаване на успеха след биологично лечение при тяхното прилагане все повече се увеличават. А дали е така?! Възможно ли е оздравявяне чрез създаване на истински „дентинов мост“ и кога?
Нашите експериментални и хистологични резултати категорично доказват разликите при използването на три вида
пулпопокривни средства, показваме и тяхното адаптиране
спрямо пулпната кухина с помощта на 3D CBCT образи. Представяме формиран „дентинов мост“ при един от изследваните пулпопокривни материали. Чрез клинично проучване, използвайки лазер-доплер флоуметрия обективно оценяваме
състоянието на зъбната пулпа след директно пулпно покритие и правим сравнение на оздравителния процес при два
метода на зъбно препариране.

Direct pulp capping is a method for vital pulp therapy which is
applied in the cases with exposed tooth pulp as a result of the
progression of dental caries; in trauma (a fracture of the tooth
crown) or while opening during operative treatment of hard
dental tissues.
The success of this treatment depends on numerous factors,
such as patient’s age and health status, including the parodontal
health, oral hygiene, motivation, bad habits etc., and also factors
in connection with the tooth itself-hard dental tissues lost the
dimension and condition of the exposed pulp, haemoragia
and bacterial contamination, which may influence upon the
longevity of restoration.
The two key moments of the clinical protocol which can
influence the most the healing process after direct pulp capping
are the method of hard dental tissue cutting and the choice of
the appropriate pulp capping material.
Today, thanks to the development of the high technologies
and the creation of new biosynthetic materials the chances
for success after vital pulp therapy are increasing. Is it so?! Is it
possible to have a healing with a “dentin bridge” forming and
when?
Our experimental and histological results prove the differences
between three types of pulp capping materials; we also show
their adaptation to the pulp chamber with the help of 3D CBCT
images. We present a “dentin bridge” in one of the studied pulp
capping materials. In a clinical research, using a laser-doppler
flowmetry we assess in objective way the pulp status after direct
pulp capping and compare the healing process between two
methods for tooth preparation.

***
Доцент Весела Стефанова, дм е завършила Факултет по
дентална медицина, Медицински университет-Пловдив, магистър-стоматолог. През 2004 г. е назначена на длъжност
„асистент” след конкурс в Катедра Оперативно зъболечение
и ендодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив. През 2006 полага успешно
изпит за придобиване на специалност ОЗЕ. През 2005 г. преминава педагогически курс в МУ, Пловдив, а през 2009 г.-сертифицирано обучение за работа с Er:YAG и Nd:YAG дентални
лазери (Фотона, Любляна, Словения). През 2013 г. завършва
магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт
във ФОЗ, МУ-Пловдив. Зачислена е като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС „Доктор”, която
успешно защитава през 2016 г. През 2017 г. се хабилитира и
заема длъжност «доцент».
Доц. Стефанова води предклинични и клинични упражнения, изнася лекции на английски език на студенти по ОЗЕ
във ФДМ, Пловдив, квалификационни курсове по програ-

***
Associate Professor Vesela Stefanova, PhD graduated as a Master
in Dental Medicine at the Faculty of Dental Medicine, Medical
University Plovdiv. In 2004 she gained the position of Assistant
Professor at the Department of Operative Dentistry and
Endodontics, FDM, MU Plovdiv. She took her exam in Operative
Dentistry and Endodontics and became a specialist in 2006. In
2005 she took a pedagogy certificate from a course in Medical
University Plovdiv and in 2009- a certificate for Er:YAG и Nd:YAG
dental lasers from Fotona (Ljubljana, Slovenia). In 2013 she
graduated as a Master of Public Health and Health Management
at the Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv. She
received her PhD degree in 2016. In 2017 she gained the position
of Associate Professor.
Associate Professor Stefanova gives preclinical and clinical lessons
and lectures in Bulgarian and English for students in Operative
Dentistry and Endodontics at FDM, MU Plovdiv and also post
graduate courses for the Medical University Plovdiv Postgraduate
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мата за СДО на МУ, Пловдив. Активно развива факултативно
обучение като ръководител на студентски кръжоци. Участва
в наши и чуждестранни научни форуми с орални и постернипрезентации, осъществява публикационна дейност. Автор
и съавтор е на пълнотекстови научни публикации в наши и
чуждестранни издания и има цитирания в списания с IF. Работи като участник и водещ изследовател по вътре университетски научно-изледователски проекти. Включена е в авторския колектив за написването на учебно помагало, тестове
на български и английски (интерактивни), монография. Изготвя рецензии за Сборник научни трудове-СУБ и списание
Physiology&Behavior (Elsevier). Член е на редакционната колегия на Aydin Dental (Journal of the Faculty of Dentistry, Istanbul
Aydin University).
От 2013 г. след сертификационен курс на SGS става вътрешен одитор на МУ-Пловдив. Преминава курсове Health
Technology Assessment, а през 2013 в Dentsply Maillefer
(Switzerland) Train the Trainer курс за ProTaper NEXT System и
GuttaCore.
През 2014 г. осъществява Еразъм мобилност с цел преподаване в University RJC, Madrid, Spain, а през 2015 г.- Еразъм
+ мобилност с цел преподаване в Istanbul Aydin University,
Turkey. Ангажира се с обучението на чуждестранни студенти
във ФДМ по същата обменна програма.
Доц. Весела Стефанова е секретар на секция „Дентална
медицина” на СУБ-Пловдив, членува още в БЗС, БНДДМ, IADR.
Участва в организационния комитет на Източноевропейските и национални конференции за редки болести и в научния
комитет на ежегодната Международна Дентална Лазерна
Академия.
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Program. She has a research activity together with her students’
research group. She has attended many scientific events with
oral and poster presentations in Bulgaria and abroad. She is an
author and a coauthor of full text articles in international scientific
journals and she has citations with IF in high ranked journals. She
is a researcher and a leading researcher in university scientific
research projects. She is a coauthor in a textbook, interactive test
in Bulgarian and English, a monographic study. She is a reviewer
for the Scientific Works of the Union of Scientists in BulgariaPlovdiv and for Physiology&Behavior Journal (Elsevier). She is a
member of the editorial board of Aydin Dental (Journal of the
Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University).
From 2013 Assoc. Professor Stefanova became an internal
auditor in Medical University Plovdiv after a certifying course of
SGS. She has also certificates after courses in Health Technology
Assessment and in 2013 a Dentsply Maillefer (Switzerland) Train
the Trainer course for ProTaper NEXT System and GuttaCore.
In 2014 she madе Erasmus+ exchange for teaching in University
RJC, Madrid, Spain, and in 2015 Erasmus+ exchange for teaching
in Istanbul Aydin University, Turkey. She is involved in teaching
foreign exchange students in FDM for the same program.
Assoc. Professor Vesela Stefanova is a secretary of Dental Medicine
Section of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv; she is a
member of Bulgarian Dental Association, Bulgarian Scientific
Society in Dental Medicine and International Association for
Dental Research. She is in the Organizing Committees of the
Eastern European and National Conferences in Rare Diseases and
in the Scientific Committee of the annual International Dental
Laser Academy.
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ЛЕЗИИ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА – КЛИНИЧЕН ПРОБЛЕМ
С МНОГО ЛИЦА
Участието на лектора и представената тема са спонсорирани от фирма „Берлин-Хеми/А. Менарини България“

ORAL MUCOSAL LESIONS – CLINICAL PROBLEM WITH
MANY FACES
The participation of the lecturer and the presented topic are
sponsored by Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria

Доц. д-р Марио Милков
Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна

Assoc. prof. Mario Milkov
Medical University “Prof. D-r Paraskev Stoyanov” Varna

Причините за увреждането на
лигавицата на устната кухина са
изключително разнообразни. Самата лигавица на устата непрекъснато е подложена на различни въздействия от различни
фактори (механични въздействия от храна, зъбни аномалии,
неудобни протези или счупени
зъби; термични, инфекциозни,
киселинно въздействие и др.),
които могат да доведат до нейното увреждане. В зависимост
от свързаността си и наличието на съпътстващи заболявания
или предразполагащи фактори, то уврежданията на лигавицата на устата могат да се разделят на първични (въздействие на изолирани фактори – травма, термично въздействие и
др.) или вторични (когато са в резултат на системни заболявания, медикаменти, алергии и др.).
Понижаването на защитните сили на организма и преди
всичко нарушенията в локалния имунитет, в съчетание на вирулентността на инфекциозните агенти са една от водещите
причини за възникване на лигавичните увреждания. При някои от лигавичните заболявания на устата с хронично протичане се установяват и генетични аномалии, което ги прави потрудни за диагностициране и лечение.
В повечето случаи, независимо от причиняващите фактори, макроскопската картина на наличните лезии се характеризира с признаците на възпалението – оток, зачервяване и
болка, изразени в различна степен, като основните промени
са сходни помежду си и поради това са трудно различими.
Наблюдават се нарушения във функциите както на самата лигавица, така и засягане на други функции като хранене, преглъщане, говор, загуба на вкус и др. Болката е водещ симптом,
създаващ дискомфорт на пациента и е фактор, поддържащ патологичния процес. Увреждането на лигавицата може да се характеризира с отделни единични или наличие на множество
лезии, като може да обхваща определен участък или цялата
устна лигавица. В редица случаи диференциалната диагноза
при лигавичните заболявания на устната кухина е трудна. При
персистиращи афти и при анамнестични данни за хронична
употреба на цигари, алкохол и други вредности трябва да се
изключи неопластичен процес.
Лечението на заболяванията на устната лигавица трябва да е
комплексно, преди всичко, насочено към овладяването на болковия синдром и възпалението, укрепване защитните сили на
организма, повишаване на локалния имунитет и отстраняване
на етиологичните причини. Много често след излекуване на
основното заболяване рецидивиращите афти изчезват. В този
случай могат да се прилагат както локални медикаменти, така
и системни. При наличие на инфекциозни агенти, като първопричина за уврежданията, лечението е етиологично чрез провеждане на антибиотична терапия. При тежки и комплицирани
случаи не трябва да се изключва прилагането на интердисциплинарен подход в лечението. Естествената влага в устната
кухина е фактор, създаващ трудности при лечението на уврежданията, поради естественото поддържане на възпалението,
създаване на благоприятна среда за развитие на някои микроорганизми и ефекта на отмиване на прилаганите лекарства. Понякога лечението е трудно и продължително и може се окаже
сериозно предизвикателство пред лекуващия лекар.

The causes of oral mucosal diseases are diverse. The oral
mucosa itself is continuously subject to various effects from
various factors (mechanical effects of food, dental anomalies,
inconvenient dentures or broken teeth, thermal, infectious,
acidic effects, etc.) that can cause mucosal lesions. Depending
on their connectivity and the presence of concomitant diseases
or predisposing factors, the lesions of the oral mucosa can
be divided into primary (effects of isolated factors - trauma,
thermal effects, etc.) or secondary (when resulting from systemic
diseases, medications, allergies, etc.).
Decreasing the body's protective powers, and above all, local
immune disorders, combined with the virulence of infectious
agents, are one of the leading causes of mucosal lesions. In some
of the oral mucosal diseases with chronic flow, genetic anomalies
are also found, making them more difficult to diagnose and treat.
In most cases, despite the causative factors, the macroscopic
picture of the lesions present is characterized by the signs
of inflammation - swelling, redness and pain, expressed to
varying degrees, the major changes being similar to each other
and therefore difficult to distinguish. There are disturbances
in the functions of both the mucosa itself and other functions
such as eating, swallowing, speech, loss of taste, etc. Pain is a
leading symptom that creates discomfort for the patient and is a
contributing factor to the pathological process. Mucosal lesions
may be characterized by single or multiple lesions, and may
extend to a particular area or entire oral mucosa. In numerous
cases, the differential diagnosis of oral mucosal diseases is
difficult. In case of persistent aphthae and in the history of
chronic use of cigarettes, alcohol and other harmful substances,
a neoplastic process should be excluded.
The treatment of oral mucosal diseases must be complex, above
all, aimed at controlling pain syndrome and inflammation,
strengthening the body's defense, enhancing local immunity
and removing the etiological reasons. In this case, both topical
and systemic drugs can be administered. In the presence of
infectious agents, as the primary cause for the lesions, treatment
is etiological by conducting antibiotic therapy. In severe and
complicated cases, the interdisciplinary approach to treatment
should not be excluded. Natural moisture in the oral cavity is a
factor causing difficulty in the treatment of the lesions due to the
natural maintenance of inflammation, the creation of a favorable
environment for the development of certain microorganisms
and the effect of drug washout. Sometimes treatment is difficult
and can take a long time and could pose a serious challenge for
the physician.
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***
Доц. д-р Марио Милков е роден на 06.06.1968 г. в
град Варна. През 2002 г. придобива специалност по
оториноларингология. От 2013 г. е доцент към Факултета
по дентална медицина на Медицински университет „Проф.
Параскев Стоянов„ в гр. Варна, Катедра по протетична
дентална медицина и ортодонтия. Има специализации
в Клиника по "Оториноларингология, хирургия на
глава и шия" във Вюртцбург, Оториноларингологична
клиника по ОРЛ – Инзелщпитал в град Берн, Клиника по
оториноларингология, хирургия на глава и шия в град Бохум,
Департамент по оториноларингология и максило фациална
хирургия, Саураски медикал център – Тел Авив. Има участие
в осемдесет курса като допълнителна квалификация по
отология, отоневрологията, аудиология, осикулопластика,
лазерна и радиофреквентна хирургия в областта на ушите
носа, гърлото и шията, обструктивна сънна апнея, неонатален
скрининг,
ринология,
алергология,
професионално
значими заболявания, здравен мениджмънт, биоматериали,
аудиторните импланти и др. Главен редактор на списанието
„Международен бюлетин по оториноларингология” (Варна)
и е в издателския борд на Austin Journal of sleep disorder.
Президент е на Българскато дружество по обструктивна
сънна апнея и хъркане, Председател на Варненска
асоциация по превенция на слуха на новородени и Секретар
на Европейската академия по Отология и невроотология за
България.
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***
Assoc. Prof. Dr. Mario Milkov was born on 06.06.1968 in Varna.
In 2002 he gained a degree in otorhinolaryngology. Since 2013
he is Associate Professor at the Faculty of Dental Medicine of the
Medical University "Prof. Paraskev Stoyanov "in Varna, Department
of Prosthetic Dentistry and Orthodontics. He has specializations
at the Clinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
in Würthburg; Otorhinolaryngology Clinic Inselspitals in the
city of Bern; Clinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck
Surgery in Bochum; Department of Otorhinolaryngology and
Maxillofacial Surgery, Sourasky Medical Center, Tel Aviv. He has
attended eighty courses as an additional qualification in otology,
otoneurology, audiology, ossiloplasty, laser and radiopharyngeal
surgery in the ear, throat and neck, obstructive sleep apnea,
neonatal screening, rheology, allergology, medical significant
diseases, health management, biomaterials , auditory. Chief
editor of the Journal of International Otorhinolaryngology
(Varna) and he is in the publishing board of the Austin Journal
of sleep disorder. He is President of the Bulgarian Society for
Obstructive Sleep Apnea and Snoring, Chairman of the Varna
Association for Hearing Prevention in Newborns and Secretary of
the European Academy of Otology and Neurotology for Bulgaria.
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РЕВОЛЮЦИОННА ЕНЗИМНА ТЕХНОЛОГИЯ, КАТО
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБЕН КАРИЕС.
Фирмена презентация на „Гестор Козметикс”
Д-р Евелина Бельовска

BREAKTHROUGH NATURAL ENZYME-BASED TECHNOLOGY
AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF
DENTAL CARIES
Gestor Cosmetics company’s presentation
Evelina Belyovska M.D.

Иновативната капсулна форма
позволява таргетно действие и
запазване на здравата тъкан, незасегната от кариес.
С времето денталните специалисти и клиничните лидери все повече осъзнават , че нововъзникващите технологии предлагат
възможност за минимално инвазивно лечение и максимален
комфорт на пациента. Следвайки
световните тенденции, медицинските стандарти и въз основа
на проучванията, фокусът в денталната медиципа се измества към прилагането на щадяща терапия с доказан ефект, за да
се запази неувредената тъкан.
Поддържането на иновациите в денталната медицина помага
на специалистите и техните практики да установят своя статут на лидери в грижата за оралното здраве.

The innovative encapsulated form allows specific on-target
effect and preservation of surrounding healthy tissue that is not
affected by the caries. With time dentists and clinical leaders
become increasingly aware of novel technologies that offer
least invasive treatment and maximum comfort for the patient.
Based on global trends, medical standards and wide spectrum
of research, the focus in dental medicine is shifting towards
the use of minimally invasive therapies with proven safety and
efficacy in order to protect healthy tissues. Keeping abreast with
the latest trends in dental medicine and incorporating those as
deemed relevant helps dentists and their practices to establish
and maintain leadership in the field of oral health. "

***

***

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

WORK EXPERIENCE

Октомври 2016 Медицински Директор в дентални клиники "ЕО Дент“
Август 2003 Работи в дентални клиники "ЕО Дент“

October 2016 - now
Medical Manager at Children’s
dental clinic at EO Dent Sofia
Audust 2003 Joined to medical team of EO Dent Sofia

ОБРАЗОВАНИЕ
2003 – 2006 Придобива специалност „Детска дентална медицина“ от Факултета по дентална медицина гр. София
2015
Преминава курс на обучение за работа с лазер
"Biolase" в Германия
1997 – 2003 Придовива магистърска степен по дентална медицина в Медицински университет, София Факултет по дентална медицина

EDUCATION
2012 – 2016 Specialization in "Pediatric Dentistry" from Faculty
of Dental Medicine
2015
Biolase laser training course in Germany.
1997 – 2003 Medical degree, M.D. at Medical University, Sofia
Faculty of Dental Medicine – Sofia, Bulgaria

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
Превенция и лечение на кариеса на ранното детсво, кариесна инфилтрация
ЧЛЕНСТВA
Член на: БЗС ( БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ )
ADPD ( НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА )

HIGHLY INTEREST IN
Prevention and treatment of early childhood caries, . and caries
infiltration
MEMBERSHIP
Member of: BDA ( BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION )
ADPD ( ASSOCIATION OF DOCTROS OF PEDIATRIC DENTISTRY )
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ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ, КАТО
МЕТОД ЗА ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА
ПОВЕДЕНИЕТО
Доц. д-р Радосвета Андреева, д.м.,
Ръководител катедра „Детска дентална медицина“,
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – Варна, България
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TREATMENT OF CHILDREN UNDER GENERAL ANESTHESIA
AS A METHOD OF PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF
BEHAVIOR
Assoc. Prof. Dr. Radosveta Andreeva, DMD, PhD
Head of Department of Pediatric Dental Medicine,
Faculty of Dental Medicine,
Medical University – Varna, Bulgaria

Детската дентална медицина по
своята дълбока същност е психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. Това определя
фармакологичното
управление на поведението чрез
обща анастезия при проблемни
деца, където рутинните методи
за повлияване на поведението
не работят, като абсолютно необходимо за постигане на пълна

Pediatric dentistry is psychological rather than technological
discipline, therefore pharmacological management of behavior
by using general anesthesia in problem children, where the
routine methods of behavioral management are not useful, is
absolutely necessary to achieve a complete oral rehabilitation.
Two are the main reasons for the behavioural problems in
paediatric dentistry have two – age and/or psychic disorders.
The problems in pediatric treatment are defined by the dramatic
gap between severity of clinical findings and misadaption of
dental treatment in the context of extraordinary dynamic of
development in maxillo-facial region, including teeth.
In recent decades, epidemiological researches indicate an
increase in ECC in our country and worldwide.The number
of children with manifestations of the autistic spectrum also
increases. They are a serious challenge for every clinicist. The
right approach for these children is the application of effective
and harmless treatment and behavioral control.
Children with specific health needs in need of dental treatment
constitute a significant group.Their clinical problems are
associated with the specific pathology, the need of exact
clinical evaluation of advantage to risk ratio and the necessity of
interdisciplinary approach.
General anesthesia is a method of choice for a very young
children with significant pathology, severely negative children
and those with special needs. This method of treatment implies
a very high quality of treatment and prevention of the negative
sensations associated with routine dental treatment.
The indications for treatment under general anesthesia in
pediatric dentistry and the useful clinical approaches of this kind
of treatment are presented in the current lecture.

***
Професионален опит
2016г. – доцент по „Детска дентална медицина“ към катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет– Варна
2009 г. – асистент по същата специалност в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
1997 г. – общопрактикуващ лекар по дентална медицина –
гр.Шумен

***
Professional experience
2016г. - Associate Professor in Pediatric Dentistry at Department
of Pediatric Dentistry at Faculty of Dental Medicine, Medical
University - Varna
2009 – Assistant Professor in Pediatric Dentistry at Department
of Conservative Dentistry and Pediatric Dentistry, Faculty of
Dental Medicine, Medical University - Varna
1997 - General dental practitioner - Shumen

орална рехабилитация.
Две са основните причини за поведенческите проблеми в
детската дентална практика: възраст и/или психическо заболяване. Затрудненията в педиатричното лечение са свързани
с драматичното разминаване между тежест на клиничната
картина и възможност за възприемане на дентално лечение
в контекста на изключителната динамика на развитие в лицево-челюстната област, в т.ч. и на зъбите.
През последните години епидемиологичните проучвания
документират увеличение на броя на децата с кариес на ранното детство както у нас, така и в световен мащаб, увеличава
се броят и на децата с прояви от аутистичния спектър.Те са
сериозно предизвикателство за всеки клиницист. Правилният подход при тези деца е прилагането на ефикасни и безвредни лечебни методи и контрола на поведението.
Децата със специфични здравни потребности, нуждаещи
се от дентално лечение, съставляват значима група. Клиничните проблеми при тях произтичат от специфичната патология, от нуждата от интердисциплинарен подход и от необходимостта от точна клинична преценка полза/риск.
Общата анестезия е метод на избор при много малки деца
със значителна патология, при силно негативни деца и при
такива със специфични потребности. Този метод предполага
много високо качество на лечение и превенция на негативните усещания свързани с рутинното дентално лечение.
В тази лекция се представят индикациите за приложение
на обща анестезия при дентално лечение и възможните клинични подходи при този вид лечение.

Образование
2016г.– доктор по медицина- Медицински университет–
Варна. Тема на дисертацията: „Преждевременна загуба на
временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители“
2016г.– специализира Ортодонтия към Медицински университет– Варна
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Education
2016 – PhD in Dental Medicine - Medical University - Varna.Topic
of doctoral thesis: "Premature loss of primary teeth in children
with mixed dentition. Need of spacemaintainers "
2016 – Specialization in orthodontics at the Medical University
- Varna
2015 - Master in Health Management, Medical University - Varna
2012 - Specialist in "Pediatric dentistry", Medical University Varna
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2015г.– Магистър по „Здравен мениджмънт“, Медицински
университет– Варна
2012г.– специалист по „Детска дентална медицина“, Медицински университет– Варна
1997г. – магистър по „Стоматология“ - Медицински университет– Пловдив
1991 г. – Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр.Добрич
Научни направления
Комплексно лечение на деца под обща анестезия; преждевременна екстракция на временни зъби и местопазители
Научноизследователска и публицистична дейност
1дисертация,1 монография, автор и съавтор на над 50 статии, над 20 участия в научни конгреси в страната и чужбина.
Професионални позиции
Ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
Преподавател на студенти, ръководител на специализанти и докторанти

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
1997 - Master in Stomatology - Medical University - Plovdiv
1991 -English language School "Geo Milev" - Dobrich
Scientific fields
Complex treatment of children under general anesthesia;
premature extraction of primary teeth and spacemaintainers
Scientific research and public activity
1 thesa, 1author monograph, author and co-author in more
than 50 articles, over 20 participations in scientific congresses in
Bulgaria and abroad.
Professional position
Head of Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental
Medicine, Medical University - Varna
Head of graduate and doctoral students
Memberships
BgDA, NSLDDM, BNDDM

Членства
БЗС, НСЛДДМ, БНДДМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ И
ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ И ХРОНИЧНИ
СЪСТОЯНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Фирмена презентация на „Алпен Фарма“
Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Специалист по детска дентална медицина, Шуслерова
терапия, класическа хомеопатия
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APPLICATION OF SHUSLER THERAPY AND HOMEOPATHY
IN THE TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC CONDITIONS
IN DENTAL PRACTICE
Alpen Pharma company`s presentation
Dr. Nina Elenkova-Papadopoulou
Specialist in pediatric dentistry, Shussler therapy, classical
homeopathy

Презентацията представя практическия опит на лектора при
лечение на остри и хронични
състояния в денталната практика с Шуслерови соли и хомеопатични монопрепарати. Включени
са и кратки характеристики на
използваните Шуслерови соли и
монопрепарати.

The presentation presents the practical experience of the
lecturer in the treatment of acute and chronic problems
in dental practice with Schussler salts and homeopathic
monopreparations. Also included are brief characteristics of the
Schusler salts and mono-preparations used.

***
Д-р Нина Еленкова-Пападопулу е лекар по дентална медицина, специалист по детска дентална медицина, специалист
по класическа хомеопатия и шуслерова терапия, Бахов терапевт.
Завършва Факултета по дентална медицина на МУ гр. София през 1980 г. Специализация по детска дентална медицина 1986 г.
Д-р Еленкова има и специализация по класическа хомеопатия в Международната академия по класическа хомеопатия на Георгос Витулкас.
Владее немски, английски, руски.
Член е на Българския зъболекарски съюз /БЗС/, Асоциацията на денталните мениджъри в България /АДМБ/, Асоциацията на лекарите хомеопати в България /АЛХБ/.

***
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 (BDA),
Association of Dental Managers in Bulgaria (ADMB) and
Association of Doctors Homeopaths in Bulgaria (ADHB).
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ДЕНТАЛНИ АДХЕЗИВИ И КОМПОЗИЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ В ЕРАТА НА СУПЕРТЕХНОЛОГИИ И
СВРЪХЕСТЕТИКА: ЗЛАТНИ СТАНДАРТИ И КЛИНИЧЕН
ПРОТОКОЛ
Проф. Нешка Манчорова
Професор по Оперативно зъболечение и ендодонтия,
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – Пловдив
  Лекцията ще представи адхезивни стратегии за директно възстановяване при фрактура и кариесни разрушения както в
дъвкателното съзъбие, така и в
областта на усмивката. Ще бъдат
представени индикации и различни протоколи за тотално и селективно ецване, и самоецване.
Участниците ще научат практически трикове как да изградят
„невидима“ обтурация чрез сингъл-шейд (композит в един
цвят и транслуцентност) и мулти-шейд техники (композит в повече от един цвят и транслуцентност). Ще бъде предложен директен адхезивен подход за лечение на кариес при пациенти с
екстремно дъвкателно налягане (парафункции, бруксизъм).
Ще бъдат коментирани стратегии за елиминиране на зъбна
свръхчувствителност при оголени шийки и корени.
Лекцията ще представи адхезивни стратегии за циментиране на индиректни възстановявания от различни материали – лабораторен композит, литиево-дисиликатна керамика,
циркониева керамика, благородни и неблагородни метали,
металокерамика, използвани при индиректни обтурации, протетични конструкции и фасети. Участниците ще се запознаят с
протокола за циментиране на безметални (фиброглас) щифтове при възстановяване на ендодонтски лекувани зъби. Ще
бъдат предоставени алгоритми за интраорална репаратура на
директни и индиректни обтурации, фасети и корони от всички
класове клинични и лабораторни материали.
***
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2016–до сега Професор по Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ – Пловдив
2016–до сега Ръководител на Виртуален дентален Симулационен център, ФДМ – Пловдив
2015–до сега Зам. Председател на Общото събрание на
ФДМ – Пловдив
2015–до сега Председател на Alumni Club, Медицински
университет – Пловдив
2012–2016 Доцент. 2009–2012 Гл. Асистент
2002–2009 Асистент
ОБРАЗОВАНИЕ
2012–2014 Магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
2005-2009 Доктор по медицина,
2002-2005 Специалист по Оперативно зъболечение и ендодонтия. 1994-2000 Магистратура по стоматология (Златен
Хипократ), Медицински университет – Пловдив
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СУБ, БНСД, БЗС, IADR (International Association of dental
Research), Academy of Dental Materials
МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ
2010 „Адхезивни системи в оперативното зъболечение и
ендодонтия. Теория и практика”
2011 „Диагноза, диференциална диагноза и насоки за лечение в оперативното зъболечение и ендодонтия”
2015 „(Net)Биология на ученето“
2016 “Diagnosis, differential diagnosis and therapeutic
guidelines in Operative dentistry and Endodontics”
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АКТИВНОСТ
178 научни разработки, 3 национални и 3 международни
награди (IADR)

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
DENTAL ADHESIVES AND RESIN-COMPOSITE
MATERIALS IN THE ERA OF SUPERTECHNOLOGIES AND
HYPERESTHETICS: THE GOLDEN STANDARDS AND
CLINICAL TECHNIQUE
Prof. Neshka Manchorva
Professor on Operative Dentistry and Endodontics,
Faculty of Dental Medicine
Medical University-Plovdiv
The lecture will present adhesive strategies for direct restoration
of caries lesions and fractured crowns in posterior segment, as
well as in the region of smiling. Indications and various protocols
for total and selective etching, and self-etching will be presented.
Participants will learn practical tips how to build "invisible"
restoration by single-shade (composite in one colour and
translucency) and multi-shade techniques (composite in more
than one colour and translucency). A direct adhesive technique
for treatment of caries in patients on extreme masticatory stress
(clenching, bruxing) will be proposed. Strategies for elimination
of dental hypersensitivity when dentin is exposed to oral
environment will be discussed.
The lecture will present strategies for cementing of indirect
restorations of various materials – lab composite, lithium
disilicate ceramic, zirconium ceramic, precious and non-precious
metals, ceramic fused on metal, that are used as indirect
restorations, veneers and prosthetic constructions. Participants
will become familiar with the requirements for cementation
of metal-free (fibroglas) posts in endodontically treated teeth.
Intraoral repair of direct and indirect restorations, veneers and
crowns made by numerous clinical and laboratory materials will
be provided with.

***
Professional experience
2016– to present Professor on Operative Dentistry and
Endodontics, FDM – Plovdiv
2016– to present Head of Virtual Dental Simulation Center,
FDM – Plovdiv
2015– to present Chair of Alumni Club, Medical University –
Plovdiv
2012–2016 Associate Professor
2009–2012 Senior assistant
2002–2009 Assistant
Education
2012–2014 Master on Public Health and Health Management,
Medical University of Plovdiv, Faculty of Public Health
2005-2009 Doctor of Dental Medicine, PhD degree
2002-2005 Specialization on Operative Dentistry and
Endodontics
1994-2000 Master degree, Medical University – Plovdiv
Membership in international scientific organizations
IADR (International Association of dental Research), Academy of
Dental Materials
Books
2010 „Adhesive systems in Operative Dentistry. Clinical practice
and theory”
2011 (2016) „Diagnosis, differential diagnosis and therapeutic
guideline in Operative dentistry and Endodontics”, in Bulgarian
(in English)
2015 „(Net)Biology of learning“
Research
178 scientific papers, 3 national and 3 international awards (IADR)

47

METASYS - your strong partner!
Amalgam separation now!
METASYS Medizintechnik GmbH has established itself as a
major medical device manufacturer worldwide and is considered
one of the leading companies in the field of amalgam separation
technologies.
According to EU Regulation 2017/852, Article 10, all dental
practices in the European Union must be equipped with an
amalgam separator compliant with ISO 11143 by 1 January 2019. The
installation of an amalgam separator is the most important measure
to prevent the release of amalgam into the groundwater.
Dental amalgam
Amalgam is an alloy used as a filling material in dentistry to
fill cavities. It commonly consists of mercury (approximately
50%), silver, tin, copper, zinc and other trace metals. In differing
mixtures amalgam has been used for dental fillings for more
than 150 years. In Europe dentists use 70-90 tons of mercury for
dental amalgam fillings per year.
Amalgam in waste water
Without adequate precautions amalgam residues can get into
the environment. When entering the ecosystem reactions with
bacteria and microorganisms change the mercury contained in
the amalgam. Methylmercury is formed, which is highly toxic to
humans and is passed on in the food chain. 1g of mercury can
contaminate up to 100,000 liters of drinking water.
The solution – amalgam separator
The installation of an amalgam separator is the most important
measure to prevent to prevent amalgam from entering the ground
water. The competent authorities of many countries all around the
world have already recognized this by making the installation of an

amalgam separator according to the ISO 11143 standard compulsory
for dentists.
Central sedimentation separator ECO II
Sedimentation based separators have baffles or tanks that reduce
the speed of the waste water flow, allowing amalgam particles to
settle out of the waste.
In order to help dentists avoid unnecessarily large additional
expenses, to assist with implementation of this regulation and
to protect the environment, METASYS offers ECO II as inexpensive
amalgam separator that is easily installed, well maintained and ISO
certified.
Collection, disposal, recycling of amalgam collection containers
In addition to operating an amalgam separator, careful handling
and professional disposal of amalgam-containing wastes (e.g. filter
sieves, scrap amalgam, amalgam capsules) is absolutely essential.
Amalgam and other dental waste must be collected, recycled and
disposed of according to the national regulations of the country.
For further details please contact carola.auer@metasys.com

Get in compliance:
Amalgam separator
Central system for semi-wet suction systems:
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Cost effective
Quick and easy installation
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18-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Резюме № 1
Заглавие:
АТРОФИЯ НА АЛВЕОЛОАРНИЯ ГРЕБЕН ПРИ ИЗЦЯЛО
ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ
Автори:
Н. Апостолов, М. Димова, Б. Йорданов
Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-София

Целта на нашето проучване е да се оцени степента на атрофия, видът, формата и особеностите на алвеоларната кост
при цялостно обеззъбяване след определен период от време.
Материал и метод: Изследвахме 42 изцяло обеззъбени пациенти с помощта на оглед, палпация и измерване с шублер (точност на измерване до 1 микрометър). Изследваните
параметри бяха: височина на алвеоларния гребен интра- и
екстраорално; степен, равномерност и симетричност на атрофията на алвеоларния гребен; наклон и форма на алвеоларния гребен. Данните бяха записвани в изработена за изследването таблица.
Резултати: Резултатите от нашето изследване показаха взаимовръзка между състоянието на алвеоларната кост и продължителността на цялостното обеззъбяване и разлики във
височината на алвеоларния гребен измерен в едни и същи
точки интраорално и екстраорално на гипсови модели от индивидуалния отпечатък.

18th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Abstract № 1
Title:
COMPETE DENTURES PATIENTS’ ALVEOLAR BONE ATROPHY
Authors:
N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov
Department of Prosthetic dentistry, FDM, MU-Sofia

Aim: The aim of the research is to estimate the level of alveolar
bone atrophy, type, shape and specifications of the alveolar
bone of the complete edentulous patients.
Materials and methods: We investigated 42 complete
edentulous patients with the methods of view, palpation, and
gauge measuring (1 micrometer measuring accuracy). We
researched: the height of the bone extra- and intraoral; level,
equability and symmetry of the bone atrophy; inclination and
shape of the bone. The information of the research was set up in
a special table.
Results: The research results showed a relation between the
bone condition and the edentulism duration; difference in the
bone height measured in the mouth and on the master casts.
Conclusion: The results showed that the bone condition and the
prolonged edentulism carry on to less retentive bone and the
impression quality must be better.

Заключение: На базата на резултатите от нашето проучване можем да заключим, че специфичните промени в алвеоларната кост след продължително обеззъбяване водят до
по-малко ретенционна кост и качеството на индивидуалния
отпечатък трябва да бъде по-добро.

Ключови думи: алвеоларна кост, атрофия, индивидуален
отпечатък
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Резюме № 2
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Abstract № 2

Заглавие:
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПЛАКОВИ ПРОТЕЗИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ
АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА

Title:
ACRYLIC RESIN DENTURES DISINFECTION

Автори:

Authors:

Н. Апостолов, M. Димова, Б. Йорданов

N. Apostolov, M. Dimova, B. Yordanov

Катедра Протетична дентална медицина ФДМ МУ София

Department of Prosthetic dentistry, FDM, MU - Sofia

Целта на нашето изследване е с помощта на анкетно проучване да бъде оценена информираността на пациентите за
възможностите за почистване на целите протези.

The aim of the research is with the help of questionnaire to
estimate the patients’ informed about the acrylic dentures
disinfection possibilities

Материал и метод: За целта на нашето изследване, направихме анкетно проучване на 37 пациента с цели плакови протези изработени от акрилова пластмаса. Анкетата включва 7
въпроса относно редовността и методите на почистване на
плаковите протези.

Material and methods: We investigated 37 patients with acrylic
resin complete dentures with the help of questionnaire by 7
questions about the disinfection methods for the resin dentures.

Резултати: Отговорите на пациентите показаха, че повече от
половината не почистват правилно и редовно техните протези, и не използват таблетки за почистване. Получихме отговори за различни странни методи за почистване, а едва 1/3
от пациентите почистват своите протези редовно, с правилните физични методи и използват таблетки за почистване.
Заключение: Изяснено е, че при предаването на целите протези на пациента, трябва да му бъдат дадени подробни указания относно методите и средствата за почистване на новите
протези.

Ключови думи: цели протези, дезинфекция, таблетки за почистване на плакови протези

Results: The answers of patients showed more than half by
them are not cleaning their dentures often and correct and they
don’t use disinfection tabs. We received answers about strange
disinfection methods and just 1/3 by the patients clean their
dentures correctly, often and they use disinfection tabs.
Conclusion: The dentures delivering stage is very important
and the dentist have to inform the patients about the dentures
disinfection methods.

Keywords: complete dentures, disinfection of dentures,
disinfection tabs
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Abstract № 3

Заглавие:
ПРОТЕЗИ ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА СЪОБРАЗЕНИ С
ФОНЕТИЧНО НЕУТРАЛНАТА ЗОНА

Title:
FLEXIBLE DENTURES COMPLIANT WITH PHONETIC NEUTRAL
ZONE

Автори:

Authors:

Д. Славчев , Ат. Дошев, Т. Божкова,
Д. Шопова–Карацанова.

D. Slavchev, At. Doshev, T. Bojkova, D. Shopova-Karatcanova

Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по
дентална медицина, МУ - Пловдив

Department of Prosthetic dentistry, FDM, MU – Sofia

Въведение: Всяка една снемаема протеза, частична или
цяла, намалява обема на устната кухина. Това предизвиква нарушаване на една от основните функции -говорната. С
поставянето на протезата, изработена по масово практикуваният протокол, възникват фреквентни шумове, които влошават звукообразуването и речта. Този факт се отразява, изключително неблагоприятно, върху пациенти практикуващи
професии свързани с речта.

Introduction: Any removable denture, partial or total, reduces
the volume of the oral cavity. This causes a violation of one of the
main functions of speech.The placement of the denture, made
by the widely practiced protocol, generates a frictional noise that
degrades sound and speech. This fact is extremely unfavorable
for patients practicing speech-related professions.

Цел: С настоящата статия се демонстрира техника за оформяне на фонетично неутралната зона при протеза, изработена от еластична пластмаса.
Материал и метод: На 62 г. пациентка М.П. бяха изработени
горна и долна частични протези от еластична пластмаса. Горната съобразихме с фонетично неутрална зона (ФНЗ). Пластината, за нанасяне на восъчната композиция, изработихме
от фотополимеризираща пластмаса, която валцувахме до
дебелина 0.9 мм. На мястото на липсващите зъби, поставихме
изкуствен дъвкателен комплекс, като по този начин възстановихме цялата зъбна редица. ФНЗ оформяхме в продължение на 40 минути в непринуден разговор.
Резултати: Завършената протеза напълно удовлетвори изискванията на пациентката. Изработената горна протеза, съобразена с ФНЗ беше оценена, като отлична.
Заключение: Използването на еластични пластмаси за изработването на частични протези имат редица положителни
качества. Съобразяването им с ФНЗ допринася за подобряване на функционалните показатели
Предложеният метод обогатява клиничната практика и може
да се използва като метод на избор.

Ключови думи: еластични протези, частични протези , ФНЗ.
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Aim: This article demonstrates a technique for shaping the
phonetic neutral zone of a flexible denture.
Material and method: Partial flexible upper and lower dentures
were made for patient M.P. 62 years old. The upper one we
complied with the phonetic neutral zone. The wax composition
plate was made from light-curing acrylic, which we rolled to a
thickness of 0.9mm. On the place of the missing teeth, we placed
an artificial masticating complex. The phonetic neutral zone was
formed for 40 minutes in a casual
conversation.
Results: The fabricated denture fully satisfied the patients
requirements. The upper denture made according the phonetic
neutral zone was rated excellent.
Conclusion: The use of flexible partial dentures has a number
of positive qualities. Compliance with the phonetic neutral zone
contributes to improving functional performance.
The proposed method enriches clinical practice and can be
used as a method of choice.

Keywords: flexible dentures, partial dentures, phonetic neutral
zone.
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Заглавие:
КОНУСНО - ЛЪЧЕВАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ КАТО
МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ОТПЕЧАТЪЧНИ
МАТЕРИАЛИ

Title:
CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY LIKE A METHOD
FOR MEASUREMENT THE ACCURACY OF IMPRESSION
MATHERIALS

Автори:

Authors:

Д. Шопова1, Д. Славчев1, Т. Божкова1, М. Христозова1,
П. Хаджигеоргиева-Каназирска2, Б. Петрова2

D. Shopova1, D. Slavchev1, T. Bozhkova1, M. Hristozova1,
P. HadzhigeorgievaKanazirska2, B. Petrova2

1 Катедра, „Протетична дентална медицина”, Факултет по
дентална медицина, Медицински университет – Пловдив, България
2 Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и
физиотерапия“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет–Пловдив, България

1 Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental
Medicine, Medical University – Plovdiv, Bulgaria
2 Department of “Imiging diagnostic, dental allergology and
physical therapy”, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Въведение: Компютърната томография за целите на дентална медицина се използва както за диагностициране, така и за
планиране на бъдещо лечение. Конусно-лъчевата томография или 3D графията позволява простанствено възприемане
на изследвания обект, използване на различни инструменти
за провеждане на аналитични измервания.

Introduction: Computer Tomography for dental purposes
is used for diagnosis and planning of future treatment. Cone
beam computer tomography (CBCT) or 3D graphics allows the
volumetric perception of a subject, using various instruments to
conducting analytical measurements.

Цел: Демонстриране възможностите на конусно-лъчевата
компютърна томография като метод на избор при измерване
обемната точност на различни отпечатъчни материали след
функционално оформяне ръба на индивидуалната лъжица,
тяхната рентгеноконтрастност и плътност.
Материали и методи: Изследването се извърши в Катедра
„Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“, ФДМ – Пловдив, на апарат Planmeca ProMax 3D Classic.
Обект на изследване бяха отпечатъчни материали за функционално оформяне – силиконови (адитивен тип Deta seal
и кондензационен тип Sta-seal f ) и термопластични (стенц
Impression compound Kerr и восъчна маса GC Iso functional).
Всеки от материалите се сканира трикратно за установяване на линейни и обемни промени – непосредствено след
еластифициране/втвърдяване, след 24 и 48 ч. За правилното
заснемане на обектите се изработи нова допълнителна приставка по авторски дизайн, позволяваща позициониране на
моделите в зоната на лъчите.
Резултати: Получените дигитални образи се отличиха с много добра рентгеноконтрастност и разлика в плътността на
материала и индивидуалната лъжица, както и визуализация
на граничните точки. Установи се статистически значима разлика в измерените стойности на кондензационния силикон и
незначима разлика при останалите материали.
Заключение: Конично-лъчевата компютърна томография
може да се използва като метод за измерване на отпечатъчни материали, поради наличието на необходимата рентгеноконтрастност и функциите на приложения софтуер.

Ключови думи: конично-лъчева томография, отпечатъчни
материали, измерване.

Aim: Demonstration of the ability of cone beam computer
tomography as the method of choice for measuring the volume
accuracy of different border molding impression materials, theirs
radiopacity and density.
Materials and methods: The study was made in the Department
of “Imiging diagnostic, dental allergology and physical therapy”,
FDM - Plovdiv, on Planmeca ProMax 3D Classic device. The
objects of the study were impression materials for border
molding - silicones (additive type Detaseal and condensation
type Sta-seal f ), thermoplastic materials (impression compound
Kerr and wax mass GC Iso functional). Each material was scanned
three times for lineal and volume changes - immediately after
elastification /hardening, after 24 and 48 hours. For the correct
positioning of the objects, a new additional attachment by
authors design was created, allowing the models to be placed in
the area of the X-rays.
Results: The received digital images were distinguished by
a very good radiopacity and a difference in a density of the
impression material and impression tray, and visualization of the
border points. It was found a statistically significant difference in
the measured values of condensation silicone and there wasn’t a
significant difference in the other materials.
Conclusion: CBCT can be used as a method for impression
materials measuring due to the presence of the indispensable
radiopacity and the functions of the applying software.

Keywords: CBCT, impression materials, measurement.
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Въведение: Травмата от нарушена оклузия води до функционална недостатъчност на ТМС, която се съпровожда с нервномускулна и соматосензорна патология. Електромагнитната енергия на лазерната светлина има специфични свойства,
които дават големи възможности за лечение на ТМС.

Introduction: Occlusal Trauma caused destroyed Functional
TMJ Disturbances accompanied by neuromuscular and sensor
irregulation and pathology. Electromagnet Laser Energy and
light have specific properties, which allow great possibilities for
TMJ treatment.

Цел: Да се представят нови алгоритми за диагностика и лечение на усложненията в ТМС след травма от оклузия, да се
анализира реалният ефект на турболентната лазерна терапия и да се предложат нови методи за лечение, гарантиращи
висок терапевтичен ефект.

Aim: The main goal of this research is to be presented the new
algorithms for diagnosis and treatment of TMJ disturbances by
Occlusal Trauma and the real healing effect of Turbulence Laser
Medicine to be analyzed. Another purpose is the contemporary
methods with high healing effect for TMJ Treatment to be
suggested.

Материал и методи: Направен е триизмерен графичен анализ на динамиката на болковите силни субективни симптоми
по ВАС, ЕОД, ЕДН, мозъчни карти – ЕЕГ и ЕМГ. Представени са
4 алгоритъма на съвременни модели за възпроизвеждане на
различни клинични ситуации, разпределени по категории и
най–новия вид комбинирана лазерна терапия – турболентната: PDT и TENS, PIFBM, LA и TENS. Ще бъдат предложени
собствена комплексна терапевтична програма (КТП) за лазерна турболенция и четири оригинални лечебни методики
с доказана висока лечебна ефективност, които са апробирали в рамките на 10 години (2003 – 2013г.) в катедрата по
Протетична дентална медицина при Факултета по дентална
медицина към МУ – София.
Резултати: Резултатите от проведените научно-практически
проучвания потвърждават високата терапевтична ефикасност на турболентната лазерна медицина.
Заключение: Новите алгоритми за диагностика и лечение на
4 основни категории клинични случаи на травма от оклузия
на ТМС дават възможност за бърза ориентация относно същността на патологичните промени в ТМС и тяхното успешно
лечение. Те могат да намерят широко приложение в ежедневната дентална практика.

Ключови думи: Neuromuscular and Somatosensory TMJ
pathology, Turbulence Laser Therapy, Models of Clinical
situations in TMJ Disorders.
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Materials and Methods: A Three – Dimensional Graphic Analysis
of the dynamics of pain strong subjective symptoms has been
made, according to Signal Detection Theory: VAS, ВАС, EMP,
PST, brain maps cartography, ЕЕG and ЕМG. The 4 Algorithms of
contemporary clinical models for reproducing of different clinical
situations will be presented during the performance. They will
be distributed by categories. The new own Complex Therapeutic
Program for Turbulent Laser TMJ Treatment involved PDT,
TENS, PIFBM, LA and TENS will be presented. The new branch
of Laser medicine – Turbulence Medicine including 4 original
treatment methods with high healing effectiveness, created and
approbated at Department in Prosthodontics, Faculty of Dental
Medicine, Sofia for a long – lasting period of 10 years will be
introduced.
Results and discussions: Results from conducted practical
investigations confirm the highest therapeutic effectiveness of
Turbulence Medicine.
Conclusion: The new Algorithms for diagnosis and treatment of
4 basic categories of clinical cases of TMJ Occlusal Trauma give us
opportunity to have very fast idea about essence and nature of
TMJ pathological changes and their successful treatment. They
can be largely applied in everyday practice.

Keywords: Neuromuscular and Somatosensory TMJ pathology,
Turbulence Laser Therapy, Models of Clinical situations in TMJ
Disorders.
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Въведение: Непрекъснатите технологични иновации дават
възможност на лекарите по дентална медицина да изследват
оклузо-артикулационните взаимоотношения дигитално чрез
системата T-Scan. Технологията намира приложение при всеки случай, при който е необходима диагностика и лечение на
оклузията и е единственият количествен метод за анализ.

Introduction: Continuous technological innovation gives
the opportunity to dental practitioners to explore occlusalarticulation relationships digitally through the T-Scan system.
The technology can be used in the cases where diagnosis and
treatment of occlusion is required and is the only quantitative
method of analysis.

Цел: Демонстриране на възможностите на най-новата система за компютъризиран оклузален анализ T-Scan Novus.

Aim: To demonstrate the capabilities of the newest T-Scan Novus
computerized occlusal analysis system.

Материали и методи: Прегледани бяха 17 пациенти, от които 9 мъже и 6 жени, на възраст 20-45 години. Всеки един от
тях беше с интактно съзъбие, I клас по Енгъл.
Изследванията бяха проведени с диагностичен апарат T-Scan
Novus, състоящ се от хардуерна и софтуерна част. Получените резултати бяха анализирани чрез най-новата версия на
софтуера (версия 9.1).

Materials and methods: 17 patients were examined, including
9 men and 6 women aged 20-45 years. Each of them had an
inaccurate dentition, the first Engle’s class.
The investigations were made with a T-Scan Novus diagnostic
apparatus consisting of a hardware and software part. The
results obtained were analyzed using the latest version of the
software (version 9.1).

Резултати: Регистрираните оклузални контакти се илюстрират като 2D и 3D изображения върху двете зъбни редици. Новите и усъвършенствани функции на софтуера, предоставят
подробна цифрова информация за регистрираните оклузоартикулационните съотношения, което подобрява и улеснява анализа им.

Results: Registered occlusal contacts were illustrated as 2D and
3D graphic images on upper and lower arch models. The new
and advanced features of the software provide detailed digital
information about the registered occlusal-articulation, which
improves and facilitates their analysis.

Заключение: Системата позволява на лекарите по дентална
медицина поставянето на точна диагноза и улеснява лечението, тъй като предоставя динамични данни за силата на оклузалните контакти в реално време и подпомага постигането
на балансирана оклузия.

Ключови думи: оклузия, сила, T-Scan Novus.

Conclusion: The system allows dental practitioners to accurately
diagnose and facilitate treatment as they provide dynamic data
on the forces of occlusal contacts in real time and T-Scan helps to
receive balance occlusion.

Keywords: occlusion, forces, T-Scan Novus.
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Въведение: Системната химиотерапия е основен метод на
лечение при децата със злокачествени заболявания. През
последните години се наблюдава нарастващ интерес на чуждестранната научна общност към диагностиката, лечението
и профилактиката на заболяванията на оралната лигавица и
зъбите при децата, подложени на химиотерапия.

Introduction: Systemic chemotherapy is a basic method for
treatment of children with malignant diseases. During the recent
year, there is a rising interest of the scientific community abroad
in the diagnosis, treatment and prevention of the diseases of the
oral mucosa and teeth in children undergoing chemotherapy.

Цел: Нашата цел е да анализираме измененията на гингивата,
оралната лигавица и зъбния статус при деца със злокачествени заболявания с химиотерапия.
Материал и методи: Проучени са 25 деца, 17 момчета и 8
момичета на средна възраст от 10,12±5,06 г. (между 5 и 17 г.) с
остра левкемия или солидни злокачествени тумори, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна през 2017 г. Отчетени
са стойностите на плаковия индекс на Silness-Loe, на гингивалния индекс на Loe-Silness и на специфичните индекси за
кариесни, липсващи или обтурирани зъби при временно и
при постоянно съзъбие (DMF-T/dmf-t).
Резултати: Средната стойност на плаковия индекс е
1,68±0,94, а на гингивалния индекс - 1,09±1,32. При десет
деца се диагностицира мукозит, локализиран по букалната
лигавица, страничните участъци на езика, небцето и пода на
устната кухина. Кариесни, липсващи или обтурирани зъби
(между един и седем) се диагностицират при 19 болни деца,
подложени на химиотерапия. При две деца се откриват по седем, а при други четири деца - по шест увредени зъба.
Заключение: Необходими са системни проучвания и редовен щателен контрол на оралния статус на децата с онкологични заболявания, подложени на химиотерапия, от страна
на детските дентални лекари съвместно с педиатрите и онколозите.

Ключови думи: гингивит, орален мукозит, дентален статус,
злокачествени заболявания, деца
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Aim: Our purpose is to analyze the alterations of the gingiva, oral
mucosa and dental status in children with malignant diseases on
chemotherapy.
Material and methods: The study covered 25 children, 17 boys
and eight girls at a mean age of 10,12±5,06 years (range, five
to 17 years) with acute leukemia or solid malignant tumours
hospitalized at St. Marina University Hospital of Varna in 2017.
The values of Silness-Loe plaque index, Loe-Silness gingival
index and the specific indexes for decayed, missing or filled
teeth in primary and permanent dentition (DMF-T/dmf-t) were
registered.
Results: Plaque index mean value was of 1,68±0,94 and gingival
index mean value was of 1,09±1,32. There was mucositis located
on buccal mucosa, lateral lingual parts, palate and bottom of oral
cavity. Decayed, missing or filled teeth (between one and seven)
were diagnosed in pediatric patients undergoing chemotherapy.
Two children presented with seven and other four children with
six lesioned teeth each.
Conclusion: Systemic investigations and a regular careful
monitoring of the oral status in the children with malignant
diseases undergoing chemotherapy by pediatric dental
physicians in collaboration with pediatricians and oncologists
are needed.

Keywords: gingivitis, oral mucositis, dental status, malignant
diseases, children
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Въведение: Хирургичното лечение на онкологичните заболявания в устната кухина причинява различни по големина и
локализация дефекти, които в повечето случаи се възстановяват единствено с протетични методи и средства.

Introduction: Surgical treatment of cancer disease in oral
cavity causes different by size and localization defects, which in
most cases can be restored only with prosthetic materials and
methods.

Цел: Клиничният случай представя методика за протетична
рехабилитация на пациенти с резекция на максиларния тубер, чрез която да се осигури успешно херметизиране на дефекта и възстановяване на говора и храненето.

Aim: This clinical case presents a methodology of prosthetic
rehabilitation in patients with resection of tuber maxillae, which
provides successful defect hermetization and restoration of
feeding and speaking.

Материали и методи: Описано е протетичното лечение на
67-годишен пациент с тотално обеззъбяване и дефект на левия максиларен тубер придобит в резултат на хирургично лечение на сквамозен карцином. Предварителните отпечатъци
от двете челюсти бяха снети с необратим хидроколоиден
отпечатъчен материал като дефекта на горната челюст беше
предварително тампониран с марля. В следващият клиничен
етап беше фиксирана височината на оклузията и централната
позиция на долната челюст. След успешна проба с наредени
зъби, следрезекционната и долната цяла протеза бяха завършени от топлиннополимеризираща акрилна пластмаса с ниско количество остатъчен мономер. Протезите бяха използвани за снемане на окончателни функционално оформяни
отпечатъци с адитивен коректурен силикон, който след опаковане в лабораторията беше заменен с устойчив силикон.
Завършените протези бяха ажустирани и наартикулирани в
последния клиничен етап.

Materials and methods: A prosthetic treatment of 67-years-old
patient with edentulous jaws and a defect of the left maxillary
tuber, caused by surgical treatment of squamosus cell carcinoma,
is presented. The preliminary impressions from both jaws were
taken with irreversible hydrocolloid impression material. A gauze
tamponade of the defect was made in advance. The occlusal
height and the centric relation were fixed in the next clinical
stage. After successful trial denture, the post resection prosthesis
and the complete denture of the mandible were fabricated
from heat-cured acrylic resin with lower quantity of residual
monomer. The dentures were used as individual trays for taking
the final functional impressions with additive paste silicone.
After casting in the laboratory the silicone material was replaced
with resistant silicone. The finished dentures were adjusted and
articulated in the final clinical stage.

Резултати: Приложеният метод на лечение позволи успешно
херметизиране на дефекта и спомогна за възстановяването
на храненето, говора и самочувствието на пациента.
Изводи: Протетичните методи на лечение са основно средство за възстановяване на увредените функции при пациенти с максиларна резекция.

Ключови думи: максиларна резекция, максиларен дефект,
обтуратор, следрезекционна протеза.

Results: The applied treatment method assumed successful
defect hermetization and helped for restoration of speaking,
feeding and patients self-esteem.
Conclusion: The prosthetic treatment methods are main
methods for restoration of the damaged functions in patients
after maxillary resection.

Keywords: maxillary resection, maxillary defect, obturator, post
resection denture.
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Въведение: Протетичната рехабилитация на пациентите с
максиларна резекция е сложен многоетапен процес. Основните трудности са свързани със задържането и стабилността
на протезите и създаването на плътна преграда между устната и носната кухина.

Introduction: Prosthetic rehabilitation in patient with maxillary
resection is a complicate and multistage process. The major
difficulties are connected with dentures’ retention and stability
and building a complete barrier between the oral and nasal
cavity.

Цел: Описаният клиничен случай проследява основните етапи в протетичното лечение на пациенти с максиларна резекция и анализира възможностите за подобряване на ретенцията и стабилността на следрезекционната протеза.

Aim: The described clinical case follows up the main stages of
the prosthetic treatment in patients with maxillary resection and
analyzes the possibilities for improvement of the retention and
stability of the post resection prosthesis.

Материали и методи: Клиничният случай представя протезирането на 70-годишен пациент с частична максиларна
резекция и тотално обеззъбяване. Лечебният план включваше изработването на затворен обтуратор и цяла протеза
на долната челюст. Предварителните отпечатъци бяха снети
с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал, а окончателните с адитивен силикон. Височината на оклузията и
централната позиция на долната челюст бяха определени по
класическите методи за изработване на цели протези. След
успешна проба с наредени зъби протезите бяха завършени
от топлиннополимеризираща акрилна пластмаса с ниско съдържание остатъчен мономер. В последния клиничен етап
обтураторcj и долната цяла протеза бяха ажустирани и наартикулирани в устата на пациента.

Materials and methods: The clinical case described presents
the prosthetic treatment of 70-years-old-patient after partial
maxillary resection and complete edentulism. The treatment
plan included fabrication of closed hollow bulb obturator in the
upper jaw and complete denture in the lower jaw. The preliminary
impressions were taken with irreversible hydrocolloid material
and the final impressions- with additive silicone material. The
occlusion height and the centric relation of the lower jaw were
fixed by the classical technique. After the successful trial denture,
the constructions were fabricated from heat-cured acrylic resin
with low quantity of residual monomer. The dentures were
adjusted and articulated in the oral cavity during the final clinical
stage.

Резултати: Получените резултати показаха добро задържане и стабилност на протезите. Постигната беше оптимална
херметизация на дефекта и бяха възстановени нормалните
оклузо-артикулационни взаимоотношения.
Изводи: Прилагането на протетични методи на лечение при
пациенти с максиларна резекция позволява нормализиране
на храненето и говора, което подобрява значително качеството на живот.

Ключови думи: максиларна резекция, максиларен дефект,
обтуратор, следрезекционна протеза.
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Results: The received results revealed good retention and
stability. An optimal defect hermetization was achieved and the
normal occlusion relations were restored.
Conclusion: The application of prosthetic methods in treatment
of patients after maxillary resection allows feeding and speaking
restoration, which improves life quality significantly.

Keywords: smaxillary resection, maxillary defect, obturator, post
resection dentu
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ЛЕЧЕНИЕ НА СЛУЧАЙ С КЛАС III СКЕЛЕТНА ДЕФОРМАЦИЯ
В ПРЕДПУБЕРТЕТНИЯ ПЕРИОД НА РАСТЕЖ
Автори:
М. Калайджиева, М. Йорданова
Катедра Ортодонтия, Факултет по Дентална Медицина,
Медицински Университет – Пловдив, България

Въведение: Скелетната форма на прогения e тежка деформация, предизвикваща естетични, функционални и психологични проблеми за пациена. Лечението й в по-късна възраст
изисква най-често ортогнатна хирургия. Своевременната корекция в ранна възраст може да елиминира необходимостта
от хирургична намеса в по-късните етапи на лечение.
Цел: Да се покаже, че лечението в периода на растеж предотвратява прогресивните мекотъканни и костни промени и
подобрява скелетните съотношения.
Материал и методика: Представен е случай на момче на 11
години с кръстосана и дълбока оклузия във фронта и кръстосана захапка в десния страничен участък на съзъбието,
трети зъбен клас и ретиниран 25 зъб. Цефалометричните
данни потвърдиха трети скелетен клас и хиподивергентен
тип на растеж. За корекция на максиларната трансверзална
недостатъчност е използвана лингвална пластинка в горна
челюст. За стимулиране сагиталния растеж в горна челюст и
задържане растежа на долната челюст е изпозлвана лицева
маска на Делейр.
Резултати и обсъждане: Четири месеца след началото на
лечението се постигнаха нормални туберкулно-фисурни съотношения в областта на страничните зъби. Коригирани са
кръстосаната захапка и дълбокото покритие при резците.
Заключение: Лечението на клас III преди приключване на
скелетния растеж е благоприятно тъй като предотвратява усложнението на малокузията в по-късна възраст и елиминира
необходимостта от ортогнатна хирургия.

Ключови думи: Клас III, мандибуларен прогнатизъм, максиларна недостатъчност, смесено съзъбие, маска на Дейлер
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Introduction: Skeletal class ΙΙΙ is a severe malocclusion
causing esthetic, functional and psychological impairment
to the individual. Treatment at later stages requires very often
orthognathic surgery. If the malocclusion is corrected at earlier
stages of life it can circumvent future surgical procedures.
Aim: The aim is to show that treatment of class ΙΙΙ malocclusion
in growing patients prevents from future unfavorable soft tissue
and skeletal changes and improves the skeletal relationships.
Materials and methods: 11-year-old boy with anterior cross bite
and deep bite, cross bite in right posterior region, dental class
ΙΙΙ and impacted tooth 25 was reported. Cephalometric analysis
confirmed skeletal class ΙΙΙ malocclusion and hypodivergent
skeletal pattern. To correct the transversal maxillary deficiency
was used upper acrylic plate with expansion screw. To protract
the maxilla anteriorly and to prevent the mandibule from
forward growing was used a Delaire-protraction facemask.
Results and discussion: Four months after initial treatment
normal intercuspation in posterior region, anterior crossbite and
deep bite correction were achieved.
Conclusion: Skeletal Class III malocclusion with maxillary
deficiency in a growing individual can be successfully managed
and it can circumvent future surgical procedures.

Keywords: class ΙΙΙ, mandibular prognathism, maxillary
deficiency, mixed dentition, Delaire-type facemask
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Въведение: Синдромът на пукнатия зъб представлява
истинско предизвикателство в клиничната практика.
Поставянето на точна диагноза и изборът на подходящо
лечение са затруднени поради странните и многообразни
клинични особености.

Introduction: Cracked tooth syndrome represents a real
challenge in clinical practice. Accurate diagnosis and choice
of appropriate treatment are hampered by strange and varied
clinical features.

Цел: Да се направи литературен обзор на тема “синдром на
пукнатия зъб”.
Материали и методи: Направен е преглед на достъпната
научна литература за последните 60 години. Открити и
анализирани са 145 статии от търсачката на PubMed с
ключови думи “cracked tooth syndrome, diagnosis”.
Резултати: Подробно са разгледани биомеханичните
фактори, обуславящи развитието на пукнатините в зъбите
и различните подходи за предотвратяването на тяхното понататъшно разпространение. Направени са изводи относно
особеностите в диагностиката на синдрома на пукнатия зъб,
както и актуалните краткосрочни и дългосрочни стратегии за
управлението му.
Заключение: Прогнозата на тези зъби се определя до
голяма степен от ранната диагностика и адекватното
възстановяване. Информираността на лекарите по дентална
медицина относно проблема ще повиши степента на
предвидимост на резултатите.

Ключови думи: синдром; пукнат зъб; диагностика
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Aim: To make a review of the literature on the subject of "cracked
tooth syndrome".
Materials and methods: An overview of the available scientific
literature for the last 60 years has been done. 145 articles from
the PubMed search engine with keywords "cracked tooth
syndrome, diagnosis" have been discovered and analyzed.
Results: The biomechanical factors determining the
development of cracks in teeth and the various approaches for
preventing their further spread have been explored in detail.
Conclusions were drawn on the peculiarities of the diagnosis of
the cracked tooth syndrome, as well as on the current short and
long-term management strategies.
Conclusion: The prognosis of these teeth is largely determined
by early diagnosis and adequate restoration. Awareness of dental
practitioners about the problem will increase the predictability
of results.

Keywords: syndrome; cracked tooth; diagnostics
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Въведение: Зъбният кариес (ЗК),е патологично, прогресиращо, необратимо унищожаване на твърдите зъбни тъкани,
поради нарушен интраорален баланс между диетични и
бактериални фактори, както и поради нарушено равновесие между реминерализация и деминерализация. Лошата
орална хигиена и повишения прием на захари, опосредства
бактериаления растеж и улеснява образуване на зъбен биофилм-медия за зъбен кариес. ЗК често нарушава храненето,
поради болка, липса на един или повече зъби, асоциирананевралгия, чести инфекции на дихателните пътища или мозъчно-съдово заболяване и др., които нарушават общото физическо и психическо развитие на детето. През последното
десетилетие разширени, съвременни, превантивни методи
и мерки бяха пред приети в Р. Македония, благодарение на
което честотата на ЗК намалява, но все още не са постигнати
СЗО-целите на хилядолетието за намаляване ЗК.
Цел: Нашето малко епидемиологично изследване цели да
изчисли оралното здраве на 12 годишни ученици от Скопие,
както и да се идентифицират възможни асоциации между хигиената на устната кухина и други рискови фактори.
Материали и методи: Извършен беше стандартен стоматологичен преглед на 96 ученици от 2 основни училища в Скопие
на възраст от 11,5 до 12,7 год.(средна възраст от 12,4-години)
със специфични демографски, културни, поведенчески, психологически и други характеристики. За всеки са оценени кариозни индекси (КЕП,СИК) и ниво на орална хигиена (определено чрез опростения индекс на Грин-Вермилион).

Introduction: Dental caries-(DC) is pathological irreversibledestruction of hard dental tissue with progressive flow and
possible complications. DC is caused by disturbed intraoral
balance between dietary and bacterial factors, as well the host
and it’s due to impaired-balance between remineralization
and demineralization intraorally). Poor oral hygiene and
increased intake of sugars mediates bacterial growth and
facilitates the formation of dental biofilm medium. Untreated
DC disrupts feeding due to pain, or absence of one or more
teeth, associate-neuralgia, associated periodontal disease and
digestive disorders, frequent respiratory infections, possible
cerebrovascular disease etc. which disturbs general physical and
mental-child’s-development.

Резултати: Анализът на резултатите и кариес индексите бяха
изчислени: КЕП=3.60, СИК=6.39. Нивото на орална хигиена
определена по Грин-Вермилион е 1,24.
Дискусия: Относително високите кариозни индекси корелират пропорционално с незадоволителната хигиена на устната кухина, но авторите изтъкватт недостатъчните превантивни мерки, недостатъчните стоматологични услуги, хранентое
с повече захари и т.н.
Заключение: Необходими са допълнителни институционални превантивни мерки срещу ЗК, мотивиране за по-чести
консултации при стоматолог и популяризиране на методите
на орална-хигиена.

Aim: Тo contribute to establishing prevalence caries among 12year old pupils from capital Skopje as well as identifying possible
associations between oral hygiene and other risk factor to define
as more rational evaluation of dental services to the vulnerable
groups and the most efficient model of caries-prevention.
Materials and Methods: Standard dental examination included
96-pupils from 2 elementary schools in center of Skopje, aged
from 11,5 to 12,7years (average 12 yr.) with specific demographic,
cultural, behavioral, psychological and other characteristics. To
everyone were determined carious indexed (DMFT) and oral
hygiene status (defined by simplified Green-Wermillion's index).
Results: The analysis of the results, caries indices were calculated:
DMFT=3.60, SiK=6.39. Oral hygiene status was defined by GreenWermillion's index 1.24.
Discussion: Relatively high carious indices correlate
proportionally with unsatisfactory oral hygiene but authors
consider that there are also inadequate preventive measures and
insufficient dental services as well as more-sugars-diet.
Conclusion: It is necessary to implement additional institutional
preventive measures against DC including an animation to visit
the dentist more often.
Key words: dental caries, children, oral-hygiene, caries-prevention
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Въведение: Прилагането на апарат за бързо разширение
тип Hyrax в горната челюст води до незабавна корекция на
предна кръстосана захапка при пациент със скелетен клас III
(прогения) след завършване на активационната терапия.

Introduction: Application of Hyrax-type palatal expander
resulted in an immediate anterior cross bite correction of a
skeletal class III patient following the completion of activation
treatment.

Цел: Да се представи апарат за бърза максиларна експанзия,
водещ до бърза корекция на оклузията при лечение на пациент с прогения.

Goals and objectives: The clinical case presented herein aims
at demonstrating the rapid spontaneous correction of class III
malocclusion.

Материал и методика: Пациентът П.П. е на 11 г. в късно
смесено съзъбие. От биометричните изследвания на ортодонтските модели се установи трансверзална максиларна
недостатъчност при измерване на интерпремоларната и моларна ширина, ретрузия в горната челюст и медиална захапка. Профилната телерентгенография показва скелетен клас III
и хиподивергентен тип на растеж. За корекция на скелетните
и дентоалвеоларни несъответствия се използва апарат за
бърза експанзия със зъбно-алвеоларно пръстеново фиксиране. Необходимото разширение се определя индивидуално
съобразно размерът на трансверзалната инсуфициенция на
горната зъбна дъга и заложено преразширение в рамките на
1мм. В конкретния случай е изпълнено 7 мм разширение. Пациентът е инструктиран да спазва схема на активиране, която изисква темп на разширение на експанзионния винт - три
пъти на ден (сутрин , обед и вечер).

Materials and methods: The patient P.P. was 11-year-old, being
in their late mixed dentition stage. The biometrical analysis of
dental casts revealed a transverse maxillary deficiency when
measuring the intermolar and interpremolar width, including
retrusion in upper dental arch and mesial occlusion. The lateral
cephalometry identified skeletal class III and a hypodivergent
growth pattern. The correction of the skeletal and dento-alveolar
discrepancies was achieved through a rapid expander with dentoalveolar band fixation. The required expansion was determined
based on the dimensions of the transverse maxillary deficiency
of the upper dental arch and anticipated overexpansion up to 1
mm. In this particular case, 7 mm expansion was achieved. The
patient was instructed to follow an activation scheme, requiring
a rate of activation of the expansion screw three times a day
(morning, midday and evening).

Резултати: Продължителността на активационната терапия
е 9 дни. След завършване на броя активирания (28) се установява наличие на диастема между централните резци(белег
за успешно разделяне на sutura palatinа mediana) и спонтанна корекция на предната кръстосана захапка. Увеличени са
трансверзалните размери на горната челюст и е елиминиран
блокажът в сагитално направление.
Заключение: Клиничният случай представя успешното приложение на апарат за бърза максиларна експанзия. Настъпва
бърза корекция на предна кръстосана захапка при прогения.

Ключови думи: Бърза максиларна експанзия, Предна кръстосана захапка, Прогения
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Results: The activation treatment lasted 9 days. Following the
completion of the series of activations (28), a diastema between
the maxillary central incisors was noted (evidence of successful
separation of sutura palatinа mediana) as well as spontaneous
correction of the anterior cross bite. The transverse dimensions
of the maxilla were increased and the sagittal discrepancy was
eliminated.
Conclusions: This clinical case demonstrated the successful
application of a rapid maxillary expander. The treatment resulted
in an immediate anterior cross bite correction of a class III patient.

Keywords: Rapid maxillary expansion, Anterior Cross bite, Class
III malocclusion
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Въведение: Пародонталните заболявания в детско-юношеска възраст са предимно възпалителни и много по-рядко
възпалително-деструктивни, при които денталният биофилм
е водещ етиологичен или рисков фактор.

Introduction: Periodontal diseases in childhood are
predominantly inflammatory and more rarely inflammatorydestructive in which the dental biofilm is the leading etiological
or risk factor

Цел: Да се проучи субгингивалната микрофлора при деца с
плак индуциран гингивит.

Aim: The aim of this study is to study the composition of
the subgingival microflora in children with plaque-induced
gingivitis.

Материал и методи: Обект на наблюдение бяха 60 деца – 30
без гингивит (до 25% PBI) и добра орална хигиена и 30 деца
с плак индуциран гингивит (над 50% PBI). При всички деца
беше регистриран пародонтален статус, чрез използване
на изготвена за целта карта. 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).
Резултати: При всички изследвани деца се открива предимно C.gingivalis (зелен комплекс) и F.nucleatum (оранжев
комплекс), които се смятат за необходими микроорганизми
при началната коагрегация между супра- и субгингивални
микроорганизми. В групата на здравите деца преобладават микроорганизми от зеления и оранжевия комплекс.
P.intermedia, P.micros се изолират при 1/3 до ½ от децата с
гингивит и в по-големи количества от тези при здравите
деца. Микроорганизми от червения комплекс (Т.forsythia,
P.gingivalis и T.denticola) се появяват при по-големите деца с
гингивит и при микробните асоциации с повече микроорганизми. A.actinomycetemcomitans се изолира при ¼ от децата
с гингивит, като същият микроорганизъм липсва при здравите деца
Заключение: Относително рано, непосредствено след пробива на постоянните зъби, по-голяма част от пародонтопатогените се поселват субгингивално, като при плак индуциран
гингивит честота и количествата им нарастват и стават рисков фактор за пародонтални заболявания.

Ключови думи: субгингивална микрофлора, зъбен пробив,
пародонтални заболявания

Materials and methods: Subject of observation were 60
children - 30 without gingivitis (up to 25% PBI) and 30 children
with plaque-induced gingivitis (over 50% PBI). A periodontal
status was registered for all children with a specially made
chart. 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).
Results: C.gingivalis (green complex) and F. nucleatum (orange
complex) were predominantly found in all of the examined
children which were considered to be necessary microorganisms
in the initial coaggregation between supra- and subgingival
microorganisms. In the group of healthy children predominant
are microorganisms from the green and orange complexes.
P.intermedia, P.micros isolate at 1/3 to ½ of children with
gingivitis and in greater amounts than in healthy children.
Microorganisms of the red complex (T. forsythia, P.gingivalis
and T.denticola) appear in older children with gingivitis
and in microbial associations with more microorganisms.
A.actinomycetemcomitans were isolated in ¼ children with
gingivitis, the same microorganism was not found in healthy
children.
Conclusions: 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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Въведение: Редица проучвания посочват, че само определени видове малоклузии могат да се разглеждат като рискови
фактори за гингивална рецесия като малпозицията и проклинацията на зъбите, дълбоката и кръстосаната захапка във
фронта.

Introduction: A number of studies have indicated that only
certain types of malocclusions, such as proclined teeth, deep
bite and anterior cross bite, can be considered risk factors for
gingival recession.

Цел: Да се проучи риска за появата на гингивална рецесия
при зъби в кръстосана захапка във фронталния участък на
съзъбието.
Материал и методи: Проследиха се 80 пациента на възраст
18-52 години с кръстосана захапка във фронталния сегмент
на единични или група зъби. Изследвани са 960 зъба.От тях
с гингивална рецесия са 501. Изследванията се извършиха
чрез интраорален оглед за определяне мястото на кръстосаната захапка. Наличието на гингивална рецесия се установяваше визуално и измерваше с помощта на пародонтална
сонда CP15 (UNC15). Статистическият анализ се извърши
чрез използване на кръстосана таблица и теста χ²-квадрат
за съпоставка на пропорции. Изчисли се съотношението на
шанса (Odds Ratio или OR). За да се отчете статистически значима зависимост, стойността на грешката трябва да е равна
или по-малка от 0.05 (p ≤ 0.05).
Резултати: Не беше установена статистически значима зависимост в горната челюст между наличието на гингивална
рецесия и това дали зъбите са в кръстосана захапка или не.
Нивото на грешката е по-голямо от 0.05 (p > 0.05). Резултатите
показват, че кръстосаната захапка във фронталния сегмент
оказва значително влияние за развитието на рецесия при зъбите в долната челюст. Стойностите на ОR при всички долни
фронтални зъби са по- големи от 1 и стойността на грешката
е по-малка от 0.05 (p ≤ 0.05).

Aim: The aim of our study was to examine the association
between anterior cross bite and gingival recession.
Materials and methods: We monitored 80 patients aged
18 - 52 with anterior cross bite in one or more teeth. 960 teeth
were examined, of which 501 exhibited gingival recession. To
determine the site of the cross bite intraoral examination was
utilized. We visually ascertained the presence of gingival recession
and measured it with a periodontal probe CP15(UNC15). Odds
ratio and chi-square test were used to examine the association
between anterior cross bite and gingival recession. Results were
considered statistically significant at alpha ≤ 0.05.
Results: Our results show no statistically significant relationship
between the presence of gingival recession and anterior cross
bite in the upper jaw (p >0.05), and a statistically significant
association in the lower jaw (p < 0.05). The values of OR in all
lower frontal teeth are higher than 1 and statistically significant
(p < 0.05).
Conclusion: The risk of gingival recession development is higher
in teeth with anterior cross bite in the lower jaw. In the maxilla
there is no statistically significant relationship between cross
bite and gingival recession occurrence.

Заключение: Рискът от поява на гингивална рецесия е поголям при зъбите в кръстосана захапка в долната челюст. В
горната челюст не съществува значима асоциация между
кръстосаната захапка и наличието на гингивална рецесия.

Ключови думи: гингивална рецесия, кръстосана захапка,
малоклузия
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Въведение: Цветовите особености на съзъбието заемат важна роля при естетичната реставрация, особено когато става
въпрос за рехабилитация във фронталната област.

Introduction: The tooth color plays an important role in the
prosthetic treatment, especially in the aesthetic zone of the
dentition.

Цел: Чрез настоящото апаратно изследване със спектрофотометър си поставихме за цел да се анализира връзката между факторите пол и цвят на фронталните зъби.

Purpose: The purpose of the study is to establish if there is a
relationship between gender and color characteristics of frontal
teeth.

Материал и методика: Изследването се проведе във ФДМПловдив в периода 2011-2015 г. Лицата взели участие в разработката получиха информация за характера и целта на
проучването, отговарящи на изискванията на етичната комисия към Медицински Университет гр. Пловдив. В проучването се включиха 687 фронтални зъба на които се определи
цвета посредством апарат Spectroshade Micro. Условия за
включване в проучването е интактно фронтално съзъбие,
липса на ортодонски аномалии, добра орална хигиена. За
статистическа обработка на данните се използваха метода на
Пирсън и коефициента на Cramer.

Materials and Methods: The study was conducted in the FDM
MU - “Plovdiv” between 2011 and 2015. All the participants
were informed about the purpose and the methods used in
the experiment. The color of a total of 687 frontal teeth was
determined with a spectrophotometer - Spectroshade Micro.
The inclusion criteria were natural frontal dentition, absence of
orthodontic anomalies and good oral hygiene. The statistical
methods used in the study are Pearson chi-square test and
Cramer’s V.

Резултати и обсъждане: Разпределението по пол на изследваните лица е съответно 53.60% жени и 46.40% мъже.
Възрастта на здравите доброволци варира от 19-27 години
като най-много са 23 годишните - 27.30% от цялата извадка.
Най-често срещаният цвят е А2 съставляващ 22.70% от всички изследвани зъби.
Проверката с критерия на Пирсън за връзка между пола и
цвета на фронталните зъби на участниците в проучването показа силно изразена статистическа значимост (chisquare=47.95(22), p<0.001). Коефициента на Cramer V=0.26
показа силна позитивна корелация между изследваните показатели.
Получените резултати ни дават основание да потвърдим
първоначалната хипотеза за връзка между факторите пол и
цват на съзъбието.

Ключови думи: Спектрофотометър, цветопределяне

COLOR

Results and discussion: The participants were male in 46.40%
and female in 53.60% of the cases. The age of the healthy
volunteers is in the range 19-27 years, most of them 23 years
old – 27.30%. The most frequent color is A2, which is 22.70% of
the cases.
The hypotheses that color of frontal teeth and gender are
dependent variables was tested with the chi-square test, which
was statistically significant (χ2=47.95(22), P<0.001). Cramer’s
V test showed strong positive correlation between the studied
variables (V=0.26).
The results are a clear indicator that there is a strong association
between gender and tooth color.

Keywords: Spectrophotometer, shade matching
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Въведение: Денталният дом се дефинира като продължителна взаимовръзка между денталния лекар и пациента,
включваща всички аспекти на оралната здравна помощ и
осигуряване на непрекъсната, изчерпателна, достъпна, координирана и фамилно ориентирана помощ.

Introduction: 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.

Цел: Да проведем мотивация и обучение за орално здраве
на майки посетили Дентален дом. Да създадем протокол за
провеждане на първи дентален преглед в Дентален дом. Да
оценим оралното здраве на техните деца до 3 годишна възраст.
Материал и методика: Бяха поканени 30 майки с техните
деца до 3 годишна възраст за първи път да посетят Дентален
дом. Проведен е дентален преглед на децата. Получената информация е включена в оценка на риска за развитие на зъбен кариес. Приложихме изработен от нас специален модел
на мотивация и обучение на майки в ранни дентални грижи,
който включва: защо е важен първият дентален преглед на
детето; защо се прави оценка на риска от кариес; необходима
мотивация и обучение в орална хигиена; съвети за хранене
на детето, съвети за флуорни добавки, ортодонска първична профилакика, употреба на биберон-залъгалка. Всяка от
майките получи специално разработени за целта обучителни
брошури от поредицата „Образователни брошури за бременни и майки на деца от 0 до 3 години“.
Резултати: Сравнено е изходното ниво на знания на майките с това след проведения модел на мотивация и обучение.
Резултати показват, че 25 (83 %) от майките не са запознати
с необходимостта от ранни дентални грижи за техните деца.
При 43 % от децата се установяват грешки в хранителните им
навици и съответно се намират в риск от развитие на кариозен процес. Обучителните брошури са оценени положително
от майките.
Заключение: Има необходимост от създаване на протоколи
за мотивация и обучение в ранна дентална грижа и правилно
хранене. Чрез внедряване на идеята за създаване на Дентален дом сред майки на деца от 0 до 3 годишна възраст, както и
чрез разработване на всички аспекти на орална грижа, които
трябва да предлага денталният дом, значително се подобри
информираността относно ранните орални грижи за малките деца. Именно Денталният дом трябва да даде подходяща
подготовка на майките за ранни орални грижи на децата.

70

Purpose: To create a model for motivation and education for
oral health of mothers visiting Dental Home. To create a protocol
for conducting a first dental examination in a Dental Home. То
еvaluate the oral health of the children up to 3 years of age.
Material and methods: Thirty mothers were invited with
their children up to 3 years of age for a first visit to the Dental
Home. A dental examination of the children was carried out.
The information obtained is included in the risk assessment for
the development of dental caries. We applied a special model
of motivation, training and education of mothers in early dental
care that includes: why the first dental examination of the
child is important; why the risk of caries is assessed; necessary
motivation and training in oral hygiene; tips for feeding the child,
tips for fluoride supplements, orthodontic primary prophylaxis,
use of a pacifier. Each of the mothers received specially prepared
training brochures from the series "Educational brochures for
pregnant women and mothers of children up to 3 years of age".
Results: The baseline level of mother's knowledge was compared
with that of the model of motivation and education. The results
show that 25 (83%) of mothers are unaware of the need for early
dental care for their children. In 43% of children, their eating
habits are found to be at risk of developing a carious process.
Educational brochures have been positively evaluated by
mothers.
Conclusion: There is a need to create protocols for motivation
and education in early dental care and proper nutrition. By
introducing the idea of creating a Dental Home among mothers
of children from 0 to 3 years of age and by developing all the
aspects of the oral care that the dental home has to offer, the
awareness of early oral care for young children has greatly
improved. It is precisely the Dental Home that must provide
adequate training for mothers for early oral care of their children.
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Целта на изследването е да се установи степента на имбибиция и обемни промени на два вида еластични пластмаси за
ребазиране и един вид фотополимеризираща пластмаса за
репаратура на различни видове снемаеми протези след третирането им с различни средства за хигиена и съхранението
им по различен начин.

The aim of the study is to establish the degree of imbibition
and volume changes of two types of soft resilient materials used
for relining and photo-polymerizing acrylic resin for repairs of
different types of removable dentures after cleaning with various
hygiene means and stored them in different way.

Материал и метод: Изследването бе проведено сред 105
опитни образеца, разделени в 21 групи опитни постановки,
като всяка група съдържа по 3 различни материала използвани за подплътяване и репаратура. Всяка една група бе тествана в продължение на 30 дни. За целта всички образци бяха
измерени на електронна везна преди и след тестването .
Резултати: Направена е статистическа обработка на данните. Анализирани са стойностите на обемни промени получени по групи в зависимост от начините за съхранение на
сненаеми протези. Студенополимеризиращите еластични
материали на силиконова основа (група В) имбибират повече вода от топлополимеризиращите еластични материали на
силиконова основа (група А) със средно 57,6%. Конвенционалната пластмаса за протези (група С) имбибират повече
вода от пластмасата за репаратури (групи D и Е) със средно
24,9%. Конвенционалната пластмаса за протези (група С) имбибират повече вода от топлополимеризиращите еластични
материали на силиконова основа (група А) със средно 82,9%.
Конвенционалната пластмаса за протези (група С) имбибират повече вода от студенополимеризиращите еластични
материали на силиконова основа (група В) със средно 65,6%.
Заключение: Топлополимеризиращите еластични материали за подплатяване (група А) имбибират най-малко вода при
всички експериментални постановки, за разлика от конвенционалната пластмаса (група С), която в 95,2% от случаите
имбибира най-много вода.

Ключови думи: ребазация, репаратури, снемаеми протези,
имбибиция, средства за хигиена

Material and method: The study was conducted among 105
experimental samples, divided into 21 groups of experimental
formulations, each group containing 3 different materials used
for relining and repairs. Each group was tested for 30 days. All
samples were measured on an electronic scale before and after
testing .
Results: Statistical data processing was performed. Volumetric
values obtained in groups were analyzed depending on different
methods of storage on removable dentures. Cold-curing
silicone-based elastic materials (Group B) absorb more water
than heat curing silicone-based elastic materials (Group A) with
an average of 57.6%. Conventional acrylic for dentures (Group
C) absorbs more water than photo- polymerizing acrylic resin
(Groups D and E) with an average of 24.9%. Conventional acrylic
resin for dentures (Group C) employs more water than siliconebased heat curing elastic materials (Group A) with an average of
82.9%. Conventional acrylic resin for dentures (Group C) employs
more water than silicone-based Cold-Polymers (Group B) with an
average of 65.6%
Conclusion: Heat-curing elastic soft resilent materials (Group
A) absorb less water in all experimental samples, unlike the
conventional acrylic (Group C), which in 95.2% of the cases
absorbs more water.

Keywords: relining, soft liners, repairs, removable dentures,
hygiene
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Въведение: За осъществяване на качествена дентална помощ и приложение в практиката, денталните лекари и зъботехници би трябвало да бъдат информирани за специфичните особености на термопластичните протезни материали
(ТППМ).

Introduction: For providing proper dental care and for making
use of the thermoplastic materials (TMs), it is necessary that the
dentists and dental technicians be well aware of their properties.

Цел: Проучване информираността на денталните лекари и
зъботехници относно качествата на ТППМ на базата на инжекционно впръскване за изработване на снемаеми протези.
Материали и методи: Беше провeдено анкетно проучване
сред българските зъболекари и зъботехници относно тяхната информираност за термопластичните материали. В проучването участваха 289 анкетирани лица – от тях 223 лекари по
дентална медицина и 66 зъботехници. Разделението по пол е
в съотношение 134 мъже и 155 – жени
Резултати и обсъждане: Около 50% от анкетираните дентални лекари и зъботехници не са информирани за приложението и технологичните особености на ТППМ, като най-познати сред единиците на наблюдение е групата на полиамидите.
Около 60% от участниците в анкетата не използват в ежедневните си практики ТППМ. Много от тях не са запознати
с протокола за работа и недостатъци на ТППМ, дори считат
че изработката на протезните конструкции е един сложен
технологичен процес. Около 34% от участниците не са запознати със специалното оборудване, поради което считат като
недостатъци промяната в цвета, механичните увреждания и
лошата връзка с изкуствените зъби.
Анкетираните единици, които ползват ТППМ дават изключително добра оценка по отношение технология, точност, хипоалергенност и естетика.
Заключение: От анализа на резултатите се определя слаба
информираност на анкетираните лица относно приложението на ТППМ за техните недостатъци и естетика.

Ключови думи: aнкетно проучване, термопластични материали, зъболекари, зъботехници

72

Purpose: To inquire the awareness of the dentists and dental
technicians regarding the properties of the TMs with direct
injection technology for denture fabrication.
Materials and Methods: It was conducted a study in a form of
inquiry among the Bulgarian dentists and dental technicians
regarding their awareness of the TMs. The overall number of
the participants was 289, where 223 were dentists and 66 were
dental technicians. The gender distribution is as follows: 134
men and 155 women.
Results and Discussion: Almost 50% of the participants in the
inquiry (both dentists and dental technicians) are not familiar
with the application and technological features of the TMs. The
most popular group of TMs being the polyamides.
The participants that do not use TMs in their daily practice is
about 60%. The majority of the participants are not familiar with
the working protocole and the disadvantages of the TMs. They
even think that the making of flexible dentures is a complicated
process. Almost 34% of the participants are not aware of the
special equipment, and consider change in colour, mechanical
damages and the poor bond between the teeth and the denture
base as drawbacks.
These members of the inquiry that use TMs express a high
opinion of the technology, accuracy, hypoallergenic properties
and aesthetics.
Conclusion: From the analysis we can conclude that the
members of the inquiry have little information about the
application, disadvantages and aesthetics of TMs.

Keywords: inquiry, thermoplastic materials, dentists, dental
technicians
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СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОЗИОННАТА
УСТОЙЧИВОСТ НА ЧЕТИРИ ВИДА НЕБЛАГОРОДНИ
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Автори:
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Въведение: Корозионната устойчивост на денталните сплави за металокерамика е водещ фактор за тяхната биопоносимост. Традиционнo неблагородните кобалт-хромови и никелхромови сплави се получават чрез последователно стапяне и
сплавяване. При методите на праховата металургия за получаване на денталните сплави се използват метални прахове,
хомогенизирани и синтеровани във вакуум при температури, по-ниски от температурите на топене на отделните компоненти.
Целта на изследването е да даде информация и да сравни
корозионната устойчивост на четири вида неблагородни
сплави за металокерамика при вариации в рН в устната кухина при на прием на безалкохолни напитки и регургитация
на стомашен сок.
Материали и методи: За изработването на четири групи
опитни образци са използвани две конвенционални сплави
и две сплави, произведени по методи на праховата металургия. Корозионните потенциали са измерени на втория час и
седмия ден от престой в изкуствена слюнка и след десет минутен престой във фреш-портокал, кока-кола и 0.05М солна
киселина.
Резултати: Корозионната устойчивост на сплавите, произведени по методите на праховата металургия, е по- висока
от тази на конвенционалните при променлива киселинност.
След 7 дневно пасивиране в изкуствена слюнка корозионната устойчивост на РМ-сплавите не се влияе от промяна на рН.
Заключение: Сплавите, произведени по метода на праховата
металургия са с по-висока корозионна устойчивост от конвенционалните. Тези методи могат успешно да бъдат прилагани за получаване на дентални сплави с висока биопоносимост.
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Introduction: Corrosion resistance of dental alloys for
metalceramics is a main factor for their biocompatibility.
Traditionally Cobalt-Chromium and Nickel-Chromium base
alloys are obtained by contiguous melting and alloying. Powder
metallurgy is a method at which metal powders homogenized
and sintered in vacuum furnace at temperatures lower than the
melting temperatures of the separate components are used.
The purpose of this study is to give information and to compare
the corrosion resistance of four types of base metal dental alloys
for metalceramics when there is a variation in the acidity in the
oral cavity due to intake of non-alcoholic drinks and due to
regurgitation of gastric juice.
Materials and methods: Two conventional alloys and two
obtained by Powder Metallurgy methods are used for four
groups of specimens. Corrosion potential measurements are
conducted after 2 hours and after 7 days stay in artificial saliva
and after 10 minutes stay in orange juice, coca- cola and 0.05M
hydrochloric acid.
Results: Corrosion resistance of the alloys obtained by Powder
Metallurgy methods is higher than the one of traditionally
obtained alloys at a variable acidity. After 7-day passivation in
artificial saliva corrosion resistance of Powder Metallurgy-alloys
is not influenced by decrease in pH.
Conclusion: Alloys obtained by Powder Metallurgy methods
have higher corrosion resistance than conventional ones. These
methods can be applied successfully for obtaining dental alloys
with high biocompatibility.
Acknowledgements: This study is partially funded by Project
СДП-14/2017 of the MU– Plovdiv, Bulgaria

Благодарности: Изследванията се осъществяват по проект
СДП-14/2017г. на МУ-Пловдив.

Ключови думи: неблагородни сплави, прахова металургия,
рН, корозия

Keywords: base metal alloys, роwder metallurgy, pH, corrosion
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Въведение: Естетичната рехабилитация е предизвикателство както за протезиста, така и за пациента. Познаването на
методите за планиране и онагледяване на естетичните промени са важни за постигането на предвидими резултати.

Introduction: Aesthetic rehabilitation is a challenge for both the
prosthetic dentist and the patient. Knowledge of the methods for
planning and visualization of the aesthetic outcome is important
for achieving predictable results.

Цел: Настоящото проучване изследва какъв е контингента
на лекарите по дентална медицина (ЛДМ), занимаващи се с
естетични възстановявания.

Aim: This study investigates the contingent of the dentists
dealing with aesthetic restorations.

Материал и методи: Проучването бе проведено под формата на анкета с 16 пасивни въпроси. Анкетирани бяха 95 колеги, от тях 51 жени и 44 мъже.
Резултати и обсъждане: Участниците практикуват в различни населени места, като преобладаващата група са от Пловдив. Проучването включва зъболекари, на възраст от 25 го 71
години, с трудов стаж от една до 46 години, средно 17 години.
Най-голям е относителният дял на анкетираните без специалност. Респондентите със специалност са 44,2%, а 9,5% са в
период на придобиване. Специалистите протезисти са 20%
от участниците, но във видимата област на съзъбието (ВОС)
протезират 90,5% от анкетираните. Едва 62,67% са наясно
колко зъба обхваща ВОС.

Materials and methods: The survey was conducted in the form
of a questionnaire of 16 passive issues. The respondents were 95
dentists, 51 of them were women and 44 men.
Results and conclusion: The clinicians practice in different
settlements, but the predominant group is from Plovdiv. The
survey was conducted to dentists aged from 25 years to 71, with
different length of service, from 1 year to 46 years (average 17
years). Prevalent number of the respondents are with no acquired
specialty 44,46%. The practitioners with obtained specialty are
44,2%, and 9,5%- in the acquisition period. Prosthodontists
are 20% of the participants, but 90.5% of the respondents are
performing aesthetic rehabilitation in the aesthetic zone.
The survey results show what dental contingent deals with
aesthetic restorations.

Заключение: Резултатите от анкетата показват какъв контингент от ЛДМ се занимават с възстановявания във видимата област на съзъбието.

Ключови думи: анкета, естетично лечение
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ПЪРВИ СТЪПКИ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА - КАК ДА
ЗАПОЧНЕМ?
Уъркшоп, организиран от фирма „Вилем“
Проф. Роналнд Юнес, д-р Набих Надер, Ливан

FIRST STEPS FOR THE IMPLANTOLOGY - HOW TO START?
Workshop organized by Vilem
Prof. Ronald Younes, Dr. Nabih Nader, Lebanon

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

First steps in the implantology- how to start
The course will go through the full surgical protocol and the
different techniques for implant placement will be reviewed.

Ще научите:
-Как да мотивираме пациента за имплантологично лечение
-Съвременни методи за диагностика и планиране на имплантологичния протокол
-Показания и противопоказания за имплантиране
-Как да позиционираме имплантите от протетична и хирургична гледна точка.
-Как да постигнем прогнозируем стабилен естетически резултат.
-Как да предотвратим усложнения прилечение с импланти
-Какви стъпки да предприемем за повишаване на квалификацията си в денталната имплантология

Learning objectives:
how to motivate the patient for implant treatment
contemporary methods for diagnostics and treatment planning
clinical case selection
how to predict the esthetic result with the implant treatment
how to avoid complications during and after the surgery
basic steps to receive a good education

Практическа работа върху модели:
-Позициониране на импланта
-Методи за диагностика
-Имплантологичен протокол
-Поставяне на 4 импланта с протокол за мека и твърда кост.
Цена: 390 лв.*
* Цената е за целодневен курс.
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Practical work on models
- Positioning of the implant
-Analyzing of the clinical case
- Implantology protocol
- Placing 4 implants on models with hard and soft bone protocol
price: 390 BGN.*
* The price is for a full-day course.
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ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ
ИМПЛАНТАТНО ПРОТЕЗИРАНЕ
Уъркшоп, организиран съвместно от БЗС
и фирма „Zhermack”

IMPRESSION MATERIALS AND TECHNIQUES WITH
IMPLANTS
Workshop organized by BgDA
and „Zhermack”

Стефанос Куртас (DDS, DR. ODONT)
Доцент към Катедра по Протетична дентална
медицина, Атински университет и
Хараламбос Стромбос, зъботехник,
Експерт продажби в Мемодент АД Гърция и Експерт
продажби на протетични компоненти за дентални
имплантати.

Stefanos Kourtis (DDS, DR. ODONT) Associate Professor, Dept.
of Prosthodontics, University of Athens, Greece
Charalambos (Babis) Stroumbos (ODT, DENTAL SALES
EXPERT) Sales Department of MEMODENT SA, Dental dealer
in Greece and dental implant prosthetic components, sales
expert

Снемането на отпечатъци от протезното поле е рутинна
манипулация. Въпреки това отпечатъците остават важна фаза
при изработване на протезни конструкции върху имплантати.
Познаването на свойствата на съвременните отпечатъчни материали и техники е от изключителна важност за отливане на
адекватен работен гипсов модел и изработването на успешни
възстановявания върху имплантати.
Целта на този курс е да демонстрира свойствата на отпечатъчните материали и тяхното приложение. Изборът на оптимална отпечатъчна техника и нужните за нея материали са
представени с клинични случаи и са описани стъпка по стъпка. Поставя се ударение върху трудностите в отпечатъчната
техника при протезиране върху имплантати, как да ги разпознаем и избегнем.

Impression taking is a common clinical task in the daily practice.
It remains an essential step for the fabrication of implant based
prosthetic restoration. The knowledge of the properties of the
modern impression materials and the selection of the proper
impression technique is of vital importance for the fabrication of
an accurate working cast and a successful prosthesis on implants.
The aim of this course is to demonstrate the properties of the
impression materials and their use. The selection of the indicated
material and the proper technique for each clinical situation is
presented with clinical examples in a step-by step presentation.
Emphasis is also given on the impression of implants and of
possible difficulties or mistakes that may arise at the impression
procedure, how to recognize and avoid them.
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ИЗОЛИРАНЕ НА РАБОТНОТО ПОЛЕ ВЪВ
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Уъркшоп, организиран съвместно от БЗС
и фирма „Патриция“
Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет
Специалист по възстановителна и естетична
дентална медицина
1. Представяне на различните техники за изолация на работното поле при възстановителни процедури.
2. Изкувството в изолацията с кофердам.
3. Пълен клиничен протокол за поставяне на кофердам във
фронталните и дисталните участъци на съзъбието.
4. Бърз преглед на различните системи кофердам.
5. Бърз преглед на различните системи клампи и кога да използваме конкретните клампи.
6. Как да индивидуализирате шаблона за перфориране
7. Как да индивидуализираме клампите
8. Съвети и трикове, с които да се изолират различни комплексни случаи
9. Тефлоновата лента набира популярност в изолацията.
10. Обясняние защо тефлонът става все по-популярен избор.
11. Бърз преглед на различните приложения на тефлоновата лента в изолацията на работното поле
12. Изолиране на дълбоко разположена гингивална основа
във фронталните и дистални участъци .
13. Преодоляване на клинични предизвикателства (дискусия)
Практически курс:
1. Изолация с кофердам във фронталните и дистални участъци .
2. Приложение на тефлоновата лента в изолацията на работното поле.
Продължителност на лекцията: 4 часа
Продължителност на практическия курс: 1-2 часа
Брой участници: 20-25 участника
Инструментариум:
1. Платна 6 (за предпочитане heavy)
2. Перфоратор за платно
3. Рамки за платно
4. Форцепс за клампи
5. Моларни клампи
6. Премоларни клампи
7. Фронтални клампи (ако е възможно)
8. Мекотъканни клампи (b4, b1 и 212 или алтернативни)
9. Тефлонова лента
10. Клампи без крила (W8A е за предпочитане)
11. Конец за зъби (по възможност плосък)
12. Пластмасови шпатули или какъв да е шпатул или инструмент със заоблен ръб, дори инструмент за поставяне на ретракционна корда)
13. Лубрикант (глицерин, течен сапун или друго)
14. Модели с възпроизведени меки тъкани
Препоръчани дентални дилъри за провеждане на
практическия курс:
Coltene (hygenic Line за кофердама ) или Dentech ( KSK line)
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FIELD ISOLATION IN RESTORATIVE DENTISTRY
Workshop organized by BgDA
and Patricia
Dr. Ahmed Tarek Farouk, Egypt
Restorative and Esthetic Specialist

1. U
 nderstanding different techniques for restorative field
isolation.
2. The state of art of rubber dam isolation
3. F ull clinical guide for successful application of rubber dam
in the anterior and posterior regions.
4. Q
 uick overview on different rubber dam systems.
5. Q
 uick overview on different types and designs of rubber
dam clamps and when to use what.
6. H
 ow to customize your own rubber dam template
7. H
 ow to customize your own rubber dam clamps
8. R
 ecent tips and tricks in field isolation and how to isolate
different complex restorative cases.
9. The growing era of Teflon in isolation.
10. U
 nderstanding why Teflon became a material of interest
11. Q
 uick overview on different uses and applications of
Teflon in field isolation
12. Isolation of deeply seated cavities in the anterior and
posterior regions.
13. Problem solving of different clinical challenging scenarios
(open discussion)
Workshop:
1. R
 ubber dam field isolation in both anterior and posterior
regions
2. A
 pplication of Teflon in Field isolation
Duration of the lecture: 4 hrs
Duration of the workshop: 1-2 hrs
Number of Participants: 20-25 participant
Armamentarium:
1. Rubber dam sheets size 6 (heavy is recommended)
2. Rubber dam Punch
3. Rubber dam frames
4. Clamp forceps
5. Molar clamps
6. Premolar clamps
7. Anterior clamps (if possible)
8. S oft tissue clamps (b4, b1 and 212 clamps or its
alternatives)
9. Teflon Tape
10. Wingless clamps (W8A is recommended)
11. Dental floss (the tape type is recommended)
12. C
 omposite plastic instruments (spatula type or any blunt
ended tool or even cord applicator)
13. A
 ny lubricant (like liquid soap or glycerin or even
something like it)
14. Dental models with soft tissue simulation
Recommended Dental dealers for the workshop:
Coltene (hygenic Line for rubber dam) is recommended or
Dentech ( KSK line)
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aesthetic treatment - 74
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Anterior Cross bite - 66
anterior cross bite - 68
atrophy - 52

gingival recession - 68
gingivitis - 60
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base metal alloys - 73

C
CBCT - 55
children - 60
Class III malocclusion - 66
class ΙΙΙ - 63
complete dentures - 53
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cracked tooth - 64
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Forces - 57
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H
hygiene - 71

I
impression materials - 55
individual impression - 52
inquiry - 72

M
malignant diseases - 60
malocclusion - 68
mandibular prognathism - 63
maxillary defect - 61
maxillary defect - 62
maxillary deficiency - 63
maxillary resection - 61
measurement - 55
mixed dentition - 63
Models of Clinical situations in TMJ Disorders - 56
Neuromuscular and Somatosensory TMJ pathology - 56

O
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partial dentures - 54
periodontal disease - 67
pH - 73
phonetic neutral zone - 54
post resection dentu - 62
post resection denture - 61
роwder metallurgy - 73

R
Rapid maxillary expansion - 66
relining - 71
removable dentures - 71
repairs - 71

S
shade matching - 69
smaxillary resection - 62
soft liners - 71
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subgingival microflora - 67
survey questionnaire - 74
syndrome - 64

T
thermoplastic materials - 72
T-Scan Novus - 57
Turbulence Laser Therapy - 56
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ИЗЛОЖИТЕЛИ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

НИВО 0

FLOOR 0

НИВО 1

FLOOR 1

Аксис България
Анвита България
Астера АД
Вилем
Дентаком
Дентакон
Дентатехника
Карис М
Краун LTD
Медикал Депо
Медис Фарма България
Микромотор
Патриция
Технодента
Химтрейд Комет

Авапро
Аврамофф
Акурата
Алпен фарма
Арсов
Атлантис
Берлин Хеми АГ
Гестор Козметикс
Дентаком
Джи и Си Дентал
Ена
ЕТ Илияна Иванова
ET Анка Кацарова
Ивентас
Колгейт
Куайсер фармa
Мариво
МБ Консулт
Медикъл пойнт
Медицинска Техника Инженеринг
Миплант
Натур Продукт
Нобел Фарма
Пиер Фабр
R&P
Роми-Дент ООД
Сами Дент
Сандоз
Сънтем
SG Експресбанк
Янев Дентал

Денталното изложение се организира от Комисията по
дентални и потребителски продукти с председател д-р
Тодор Кукуванов, зам.-председател на УС на БЗС.
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Axis Bulgaria
Anvita Bulgaria
Astera AD
Vilem
Dentakom
Dentacon
Dentatechnica
Caris M
Crown LTD
Medical Depot
Medis Phfarma Bulgaria
Micromotor
Patricia
Technodenta
Chimtrade Komet

Avapro
Avramoff
Acurata
Alpen pharma
Arsov
Atlantis
Berlin-Chemie AG
Gestor Cosmetics
Dentacom
G&C Dental
Ena
ET Iliana Ivanova
ET Anka Katsarova
Iventas
Colgate
Queisser pharma
Marivo
MB Consult
Medical Point
Medical Technics Engineering
Miplant
Natur Produkt
Nobel Pharma
Pierre Fabre
R&P
Romy-Dent OOD
Sami Dent
Sandoz
Suntem
SG Expressbank
Yanev Dental

The Dental Exhibition is organized by the Commission for
dental and consumer products with
president Dr. Todor Kukuvanov, vice president of the
Managing board of the BgDA

STATE OPERA BURGAS AND
PUPPET THEATRE

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
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ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Български зъболекарски съюз (БЗС)
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Тел.: (02) 451 4312
GSM: 0888 407 226
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The Congress is realized with the kind support
of the Burgas Municipality and
under the patronage of the Mayor of Burgas,
Mr. Dimitar Nikolov
THE PROGRAMME AND ORGANIZATION OF THE CONGRESS AND THE
EXHIBITION MAY BE A SUBJECT TO LAST MINUTE CHANGES BY
DISCRETION OF THE ORGANIZING COMMITTEE

Bulgarian Dental Association (BgDA)
12, Vitosha Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 451 4312
Mobile: +359 888 407 226
E-mail: office@bzs.bg
Website: www.bzs.bg

ДАВАТЕ ТОЛКОВА МНОГО УСМИВКИ,
ЗАТОВА ИСКАМЕ ДА ВИ ПОДКРЕПИМ

SOCIETE GENERALE
ЕКСПРЕСБАНК
партньор на
БЪЛГАРСКИЯ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЕДИН КРЕДИТ, ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ
УСЛОВИЯ. ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!

Само до 31.08.2018 г. годишна лихва от

3,49%

за кредити, обезпечени с ипотека!

0700 17 888 I WWW.SGEB.BG

