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КАЛЕНДАР

ЗДРАВЕТО Е КУЛТУРА.
ЗДРАВЕТО НА УСТАТА Е КУЛТУРА

С

ветовният ден на
оралното здраве тази
година бе отбелязан
по нетрадиционен и мащабен начин в Европейската
столица на културата –
Пловдив. Много от районните колегии използваха деня
20 март, за да проведат мотивиращи кампании и събития
за промотиране здравето на
устата.
В Пловдив събитието бе
организирано съвместно с
община Пловдив, Български
зъболекарски съюз, Районна
колегия на БЗС – Пловдив,
както и с участието на студенти от Факултета по дентална медицина в града.
Тазгодишното мото, формулирано от Световната
дентална федерация (FDI) –
„Здравите уста и тяло вървят
ръка за ръка“, намери своето
естествено продължение в
мотото „Здравето е култура.
Здравето на устата е култура“, изведено от БЗС специално за празника в Пловдив
и кореспондиращо с духа
на Европейската столица на
културата.
Началото на празничния
ден бе дадено със специална пресконференция в за-

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
На 7 април светът отбелязва Световния ден на здравето.
Датата е избрана още с основаването на Световната здравна
организация през 1948 г. Международният ден на здравето се
чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а година.
Световният ден на здравето е глобална инициатива, която
приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето
дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Децата на Пловдив по време на празника
седателната зала на РК на
БЗС – Пловдив. Пред представители на медиите д-р Н.
Шарков, председател на УС
на БЗС, д-р Св. Гачев, председател на КНА, д-р Б. Нецова, председател на КПЕ,
д-р Т. Антонов, председател на РК на БЗС-Пловдив,
д-р Е. Костова, секретар на
РК на БЗС-Пловдив и д-р Р.
Щерева, РК на БЗС-Плов-
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СВЕТИ АНТИПА ПОКРОВИТЕЛ НА
ЛЕКАРИТЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Във Факултета по дентална медицина в София се
съхранява красива мощехранителница с мощите
на Свети Антипа, подарена от Атинската
епископия. Дарението бе направено през 2017 г.
във връзка с 75-годишнината на факултета

С

вещеномъченик Антипа бил епископ на Пергамската
църква от края на първи век. Той мъдро и достойно
бранел Христовата вяра от набезите на езичниците от
тогавашната римска власт.
За него споменава св. евангелист Йоан Богослов в своята
книга „Откровение“.
През време на римския император Домициан апостолът
бил заточен на остров Патмос. Там в тайнствено видение му
се явил Син Божи и му открил достойнствата и недостатъците на седемте най-известни по онова време малоазийски
църкви. Антипа проповядвал Христовата вяра, заради което
бил мъчително убит. Вярващи събрали неговите мощи, за
които се смята, че лекуват от всички земни болести и помагат при зъбна болка.
Малка частица от мощите на Св. Антипа се пази в реликвария на Рилския манастир.

див, говориха за здравето на
устата, за съвместното мероприятие с община Пловдив,
което обединява политика,
култура и дентална медицина по ефективен начин.
Представителите на БЗС
говориха за здравето на устата в Европейската столица
на културата, като посочиха точни данни за оралното здраве на българина и за

съжаление бе подчертано
все още незадоволителното
ниво на устната хигиена и
липсата на подкрепа за каузата на денталното здраве.
Бе промотирана и Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до
18 години в Република България, която БЗС изпълнява.
Още на стр. 2

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС
„НАУКА И ПРАКТИКА –
РЪКА ЗА РЪКА“
На 12 и 13.04.2019 г. на територията на Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен
конгрес на ФДМ – Пловдив, съвместно с РК на БЗС – Пловдив
„Наука и практика – ръка за ръка”.

КОНГРЕС НА BASS - 2019
24-ият конгрес на BaSS - 2019 ще се проведе от 9 до 11 май
2019 г. в Тирана, Албания.

НФДМ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 3 - 5
май 2019 г. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС - 2019
Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Поморие,
гранд хотел „Поморие“.
Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска изложба и богата съпътстваща програма.

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
Извънредният конгрес на БЗС ще се проведе на 22 юни 2019
г. в парк хотел „Москва“ в гр. София, поради необходимостта
от одобрението от Конгреса на „Правила за добра медицинска
практика на лекарите по дентална медицина“, които съсловната организация трябва да изработи съгласно законовите
промени.

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

НФДМ - СЛИВЕН 2020 Г.
С решение на Общото събрание на РК на БЗС-Сливен от
20 март т. г. бе прието следващият НФДМ в гр. Сливeн да се
проведе на 27 и 28 март 2020 г.
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Световен ден на оралното здраве

ЗДРАВЕТО Е КУЛТУРА.
ЗДРАВЕТО НА УСТАТА Е КУЛТУРА

В

От стр. 1
самото сърце на града, на
специално украсена сцена
пред площад „Стефан Стамболов“, се състоя незабравимият
празник. Рядко в публичното пространство се излъчват толкова позитивни послания с кауза, показва
се единомислие и единодействие,

здравни институции в града, на
председателя на РК на БЗС – Пловдив, д-р Т. Антонов, на председателя БЗС, д-р Н. Шарков, на проф. Г.
Тодоров, декан на ФДМ – Пловдив,
на проф. М. Куклева, зам.-ректор
на МУ – Пловдив, приветствие от
министъра на здравеопазването,
прочетено от д-р Р. Щерева.

Децата се запознаха с правилното миене на зъбите на мотивационните модели
както и се обръща специално внимание на децата, от които все повече има нужда страната ни.
Прекрасно настроение, кратки
по европейски стандарт обръщения на кмета на града Иван Тотев, на представителите на всички

Годината 2019 е наистина много специална и за нас, за България
и за град Пловдив, който като
Европейска столица на културата фокусира събития с широк
обществен отзвук. Възможността да организираме и проведем

Официалната трибуна за празника. Кметът на Пловдив, Иван Тотев, подкрепи лично инициативата
този празник съвместно с община Пловдив ни дава уникалният
шанс да бъдем ЗАЕДНО и „РЪКА
ЗА РЪКА“ – политика, култура,
дентална медицина и да даряваме
здраве, благополучие и по-добър
живот, което само по себе си е
важна част и от социалната политика на община Пловдив, под-

черта председателят на РК на
БЗС – Пловдив Трифон Антонов.
В знак на съпричастност към
Световния ден на оралното здраве
всички официални лица бяха със
сини тениски с логото на Световния ден и знака на Пловдив като
Европейска столица на културата.
Слънчевото и необичайно топло

време и стотиците деца на площада допринесоха още повече за радостното излъчване на празника.
За тях имаше мотивационни демонстрации, куклен театър, насочен към правилната хигиена на устата, и разбира се много награди,
осигурени от партньорски фирми
на БЗС.
ДМ

НАКРАТКО

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗС

На 5 април в централния офис на БЗС в столицата се проведе поредното заседание на
Управителния съвет на БЗС

Д

-р Н. Шарков, председател
на УС на БЗС, направи кратък отчет за изпълнението
на дейността след последния УС
на БЗС. Тук представяме в съвсем
едри щрихи извършената дейност,
свързана с много координация с
институциите, събиране на информация и активно лобиране.
По отношение на НРД и подписания Анекс към НРД-2018 са
изчистени всички поставени въпроси. Работи се по това да има
ранен старт за преговорите за НРД
за следващата година. Ще се преговаря за това възрастовата граница на пациентите, които ще се
възползват от дейността по възстановяване на дъвкателната функция
при тотално обеззъбяване да бъде
разширена.
През отчетния период в спешен
порядък е изпратено становище
на БЗС до Конституционния съд.
То е във връзка с измененията и
допълненията в 17-те закона, чрез
Преходните и заключителните
разпоредби на закона за бюджета
на НЗОК и начина на приемане на
промените (в бр. 2 от 2019 г. на стр.
3 на в. „ДентаМедика“ е публикуван пълният текст на Становището). Становището е юридически
издържано и ясно отбелязва политиката на БЗС.
Изработва се Проект на правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална
медицина. На проведеното първо
заседание на Временната работна

обучителен куклен театър за децата бяха само част от дейностите за
промоция на здравето на устата.
Всички детайли от работата на
УС и постоянните работни комисии намериха място в отделните
отчети на председателя на УС, на
главния секретар, на председателите на комисии. Те ще бъдат обект
на специално отразяване в следващите броеве на вестника, защото
касаят всекидневната практика на
лекарите по дентална медицина и

следва да бъде достояние на всички УС по места.
По време на УС бе приет и гласуван финансовият отчет за 2018 г.,
както и разчета за 2019 г. Финансовият одит за 2018, извършен от
лицензиран счетоводен одитор бе
положителен.
Във връзка с организирането
и провеждането на Научния конгрес на БЗС бяха разяснени условията и начина за наблюдение на

Момент от заседанието на УС на БЗС
комисия бяха изработени Общи
правила, а специалните правила
ще бъдат изработени с активното
участие на националните консултанти по отделните специалности
и факултетите по дентална медицина. Специалните правила няма
да съдържат алгоритми по диагнози. Този документ е важен за практиката на лекарите по дентална медицина по отношение на контрола,
който ще осъществява новата мега
агенция „Медицински надзор“.
Според промените в законите този
документ трябва да бъде приет до
края на юни 2019 г. и гласуван от

Извънредния конгрес на БЗС на 22
юни 2019 г. в София.
Aктивности във връзка със Световния ден на оралното здраве се
проведоха в различни РК на БЗС.
В центъра на Европейската столица на културата, Пловдив бе организиран празник от БЗС, съвместно с РК на БЗС-Пловдив, Община
Пловдив, РЗИ, РЗОК, Факултета
по дентална медицина и фирми
партньори на БЗС. Празникът бе
широко отразен във всички местни
и национални медии. Извършените мотивационни демонстрации за
поддържането на орална хигиена и

Д-р К. Даков, председател на Контролната комисия на БЗС говори по
финансовия разчет за 2019 г.
отразяват философията, политиката и работата на ръководните органи на съсловната организация.
Отчетът за дейността между отделните заседания на УС на БЗС

он лайн излъчването (стрийминг),
като тази година ще има и кратка
анкета за предпочитанията за лекции и оценки на участниците.
ДМ
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РОСЕН ИВАНОВ Е
ДИРЕКТОРЪТ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
КЪМ МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Основните контролни функции ще се извършват
от специализираната дирекция „Контрол на
медицинските дейности и оценка на качеството“

О

т 1 април т.г. за директор на
новата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е
назначен Росен Иванов. До момента
той е ръководител на Инспектората
в Министерството на здравеопазването, бил е държавен инспектор
в инспектората на Министерския
съвет, началник на политическия
кабинет в Министерството на отбраната (в служебното правителство от 2013 г.), както и главен
юрисконсулт в МО. Росен Иванов е
магистър по право и философия от
СУ, „Св. Климент Охридски“.
Новосформираната Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
стартира работа от 1 април т.г. Тя
обединява към момента действащите Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната
агенция по трансплантации.
Съгласно Закона за лечебните
заведения Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ вече ще отговаря за регистрацията на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите (до момента
тази дейност се осъществява от
регионалните здравни инспекции).
Във функциите ѝ влизат също така
и администрирането на режима по
издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност за

лечебните заведения за болнична
помощ, центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете
за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.
За тази цел в агенцията е създадена
специализирана дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения
за лечебна дейност“. Тази дирекция
ще извършва и оценка по заявления
за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови
медицински дейности по чл. 37а

РК НА БЗС - ПЛОВДИВ

и 37б от Закона за лечебните заведения, които са регламентирани за
първи път със Закона за лечебните
заведения.
Функциите на Агенцията, свързани с координирането и контролирането на дейностите в областта
на трансплантацията и асистираната репродукция, извършвани от
лечебните заведения са възложени на специализираната дирекция
„Управление и координация на
трансплантацията и асистираната
репродукция“. Новата агенция ще
продължи да извършва досегашната дейност на преобразуваните
агенции, както и възложените ѝ от
закона нови функции
Основните контролни функции,
осъществявани от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ ще
се извършват от специализираната
дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“. Тази дирекция се предвижда да
осъществява и оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, да извършва анализи и предлага на изпълнителния
директор мерки за подобряване на
качеството на контролната дейност.
Числеността на персонала на новата агенция е 106 щатни бройки.
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Утвърдени са експертните съвети към министъра на здравеопазването със заповед на Кирил Ананиев от 02.04.2019 г.
Списъкът съдържа членовете на експертните съвети по 54
специалности. Експертните съвети са ръководени от главен
координатор. Работата на главния координатор е да отговаря
за предоставянето на консултациите и становищата, а решенията ще се взимат с мнозинство от не по-малко от половината от
състава на експертния съвет, като се допуска и провеждане на
неприсъствени заседания. При наличие на различни мнения,
всеки член на експертния съвет излага своето мнение и мотиви към него, предвижда наредбата. Членовете на експертните
съвети ще оказват и методична помощ на лечебните заведения
и на контролните органи при въвеждането и изпълнението на
медицинските стандарти.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ОБЩИ
ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. д-р Светослав Гачев, Главен координатор Детска дентална
медицина
Членове:
2. проф. д-р Снежанка ТопаловаПиринска, Обща дентална медицина
3. проф. д-р Христина Михайлова, Дентална образна диагностика
4. проф. д-р Ангелина Киселова Янева, Дентална клинична алергология
5. доц. д-р Силвия Димитрова Член Оперативно зъболечение и ендодонтия; Обща дентална медицина

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕНТАЛНИ
ДЕЙНОСТИ
1. д-р Николай Шарков, Главен координатор Обща дентална
медицина; Детска дентална медицина
Членове:
2. проф. д-р Лаура Андреева, Ортодонтия
3. проф. д-р Радосвета Василева, Оперативно зъболечение и ендодонтия
4. проф. д-р Милена Пенева, Детска дентална медицина
5. проф. д-р Андон Филчев, Протетична дентална медицина
6. проф. д-р Божидар Йорданов, Дентална имплантология
7. доц. д-р Васил Свещаров, Орална хирургия
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XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика”, представяме
лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Поморие.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА 19И НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, 06-08.06.2019 Г., ГР. БУРГАС – ПОМОРИЕ
Дата
07.06.2019
петък

Конферентна зала, Гранд Хотел „Поморие“

Зала „Атриум“, Гранд Хотел „Поморие“

09.00 - 10.50 ПРОФ. Д-Р МАРЖЕНА ДОМИНЯК, ПОЛША
- ДАЛИ ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИНГИВАЛНИТЕ
РЕЦЕСИИ СА ВСЕ ОЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
PROF. DR. MARZENA DOMINIAK, POLAND
- ARE THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION
STILL A CHALLENGE?

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

11.00 – 11.20 АЛЕКСАНДЪР БОЖИЛОВ/ТЕХНОДЕНТА
- INSPECTOT TURBINA ИЛИ КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ, ДАЛИ ТУРБИНАТА ВИ
СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕМОНТ.
ALEKSANDAR BOZHILOV/TECHNODENTA
- INSPECTOR TURBINA OR HOW TO FIND OUT IF YOUR HANDPIECE
NEEDS REPAIR.
11.30 - 13.20 Д-Р АДЖАЙ ЖУНЕЯ, ДУБАЙ/ АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ
МИЙТИНГ
- НОВИ ТЕХНИКИ С МОДЕРНИ МАТЕРИАЛИ … ДА НАПРАВИМ
КОМПОЗИТНИТЕ РЕСТОРАЦИИ КАТО В STYLEITALIANO - ЛЕСНИ И С
ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ
DR. AJAY JUNEJA, DUBAI/SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
- SIMPLE TECHNIQUES WITH NEW MATERIALS … MAKING COMPOSITE
RESTORATIONS LIFELIKE, EASY TO DO AND PREDICTABLE THE
STYLEITALIANO WAY.
13.30 – 15.00 Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ, БЪЛГАРИЯ/АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ
ДЕНТАЛ МИЙТИНГ

10.30 – 12.20 ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛА МАКСИМОВСКАЯ, РУСИЯ
- ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ НА ДИАГНОСТИКА
ЗА ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА И РАННИ
ФОРМИ НА РАКА
PROF. LYUDMILA MAKSIMOVSKAYA, RUSSIA
- PROPHYLAXIS AND SCREENING DIAGNOSTIC METHODS FOR
PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOSA AND EARLY FORMS
OF CANCER
12.30 – 12.50 ХИМАКС
13.00 – 15.00 ПРОФ. Д-Р ПАУЛА ПЕРЛЕА, РУМЪНИЯ
- ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ И ВЕРТИКАЛНИ КОРЕНОВИ ФРАКТУРИ
PROF. DR. PAULA PERLEA, ROMANIA
- PERIAPICAL LESIONS AND VERTICAL ROOT FRACTURES
15.30 – 17.00 ПОЛИНА ТОСКОВА/MYPOS
- MYPOS. ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАРТОВИ
ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ
POLINA TOSKOVA/ MYPOS
- MYPOS. A NEW CARD PAYMENTS ACCEPTANCE SOLUTION FOR DENTAL
SPECIALISTS

15.10 – 15.30 Д-Р ТАНЯ ДИМИТРОВА/АЛПЕН ФАРМА
- ШУСЛЕРВА ТЕРАПИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР
DR. TANYA DIMITROVA/ALPEN PHARMA
- SCHUSSLER’S THERAPY IN THE DAILY PRACTICE OF THE DENTIST
15.40 – 17.00 ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯ КАМЕНОВА, БЪЛГАРИЯ
- НОВИ АСПЕКТИ НА ЛАЗЕРНОТО АСИСТИРАНЕ В ПРОТЕТИЧНАТА
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.
PROF. DR. JULIA KAMENOFF, BULGARIA
- NEW ASPECTS OF LASER ASSISTANCE IN PROSTHETIC DENTAL
MEDICINE.

08.06.2019
събота

09.00 – 10.20 Д-Р МАРИАНА ЯНКОВА, БЪЛГАРИЯ
- ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
DR. MARIANA YANKOVA, BULGARIA
- ELASTIC RELINING MATERIALS FOR COMPLETE DENTURES - THEORY
AND PRACTICE
10.30 – 12.20 Д-Р УГУР ЕРГИН, ТУРЦИЯ
- СЪВРЕМЕННО ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В НОВА ЕРА
DR. UGUR ERGIN, TURKEY
- CONTEMPORARY PROSTHODONTIC TREATMENTS IN NEW ERA
12.30 – 12.50 ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ/БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ
БЪЛГАРИЯ
- ТРАВМАТИЧНИ ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
PROF. DR. ROSSEN KOLAROV/BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI BULGARIA
- TRAUMATIC ORAL LESIONS
13.00 - 14.20 ДОЦ. Д-Р ИЛИАН ХРИСТОВ, БЪЛГАРИЯ
- РОЛЯТА НА ПРОГНОСТИЧНИЯ МОДЕЛАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ИЗХОД ОТ ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ASSOC. PROF. DR. ILIAN HRISTOV, BULGARIA
- THE ROLE OF THE PROGNOSTIC WAX-UP AND THE PRELIMINARY
MOCK-UP FOR THE FINAL OUTCOME OF THE PROSTHETIC TREATMENT
14.30 – 16.20 Д-Р МАРИО ПАЛОНЕ, ИТАЛИЯ
- АЛАЙНЕРИ F22: ОТ ПРОУЧВАНЕТО ДО КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
DR. MARIO PALONE, ITALY
- F22 ALIGNER: FROM THE RESEARCH TO THE CLINIC

08.06.2019
събота

09.00-10.20 ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПАНОВ, БЪЛГАРИЯ
- ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ОРАЛНО ЗДРАВЕ
PROF. DR. VLADIMIR PANOV, BULGARIA
- GENERAL DISEASES AND ORAL HEALTH
10.30-12.20 Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ
- КАК ДА СЕ СПРАВИМ С КАЛЦИФИЦИРАНИТЕ КАНАЛИ
DR. VITTORIO FRANCO, ITALY
- HOW TO MANAGE CALCIFIED CANALS
12.30 – 12.50 ДЕНТСТОР БЪЛГАРИЯ
13.00 – 14.20 ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ, БЪЛГАРИЯ
- ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ БОЛНИ С ПРИДРУЖАВАЩИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
PROF. DR. ROSSEN KOLAROV, BULGARIA
- TOOTH EXTRACTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC DISEASES
14.30 – 16.00 ПЕТЪР ГОРЯЛОВ, ИРИНА ГОРЯЛОВА, БЪЛГАРИЯ/
АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
- КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА УСТОЙЧИВО В
ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА?
PETER GORYALOV, IRINA GORYALOVA/ASSOCIATION OF DENTAL
MANAGERS IN BULGARIA
- HOW TO SUSTAINABLY LEAD YOUR DENTAL PRACTICE SO AS TO
PROVIDE THE BEST POSSIBLE SERVICE TO THE PATIENT?

Зала № 3, Гранд Хотел „Поморие“

Зала № 4, Гранд Хотел „Поморие“

13.00 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ
КОМИТЕТ
POSTER SESSION

HANDS ON COURSE

14.30 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ORAL PRESENTATIONS SESSION

14.00 – 17.00 Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ, ФИРМА VDW GmbH
- ОФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО
СИСТЕМАТА RECIPROC BLUE FILE
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС, МЕСТА – 18
DR. VITTORIO FRANCO, ITALY, VDW GmbH COMPANY
- SHAPING ROOT CANALS WITH THE RECIPROC BLUE SINGLE FILE
TECHNIQUE
HANDS ON COURSE, PARTICIPANTS - 18

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент
*The Organizing Committee has the right for last moment changes of the Congress Programme.
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КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ
ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА УСТОЙЧИВО
ПОДПЛАТЯВАНЕ НА ЦЕЛИ
В ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА?
ПРОТЕЗИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Д-р Мариана
Янкова, доктор –
ФДМ – София

Клинични случаи на прекомерна костна резорбция, наличие на
тънка, неподатлива лигавица, екзостози или болезнени неврогенни
точки изискват специфични методи на лечение с цели протези. В
тези случаи протетичното лечение с цели протези, подплатени
с еластични материали, е метод на избор, който решава редица
клинични проблеми.
В лекцията ще бъдат дискутирани показанията и противопоказанията за подплатяване на цели протези с еластични материали,
видовете еластични материали за подплатяване в зависимост от
техния химичен състав и финална твърдост и ще бъдат разгледани
собствени клинични случаи. Ще бъдат обсъдени често срещани
проблеми при използване на еластичните материали за подплатяване – отлепяне на еластичния материал от протезната основа, натрупване на Candida spp. и др. и възможности за тяхното решаване.
Ще бъдат представени специфичните практически насоки при почистването и съхранението на двуслойните цели протези.

Д-Р МАРИАНА ЯНКОВА, ДОКТОР – ФДМ – СОФИЯ Завършва Медицински университет,
Факултет по Дентална Медицина – София през 1994 г. От 1995 г. е асистент в Катедра „Протетична
дентална медицина" към ФДМ- София. От 2007 г. – главен асистент. Специалност по протетична
дентална медицина – 1998 г. Специализации в различни области на протетичната дентална медицина
у нас и в чужбина. От 2001 г. до 2009 г. – лектор по технология на зъбопротезните конструкции в
Медицински колеж – София. Преподавател в курса по СИД – Зъбопротезна имплантология. Автор
на множество научни статии в областта на протетичната дентална медицина. През 2018 година
защитава дисертация на тема: „Клинично и експериментално проучване на еластичните материали
за подплатяване на цели протези”.

АЛАЙНЕРИ F22: ОТ
ПРОУЧВАНЕТО ДО
КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
В днешно време лечението с прозрачни алайнери е успешен
метод за повлияване на малоклузиите, особено при възрастни
пациенти, които искат естетично ортодонтско лечение.
И ако първоначално употребата им била ограничена до съвсем
леки деформации, малко по малко обхватът на случаите, които
могат да бъдат лекувани с този подход, значително се разширява.
Алйнер F22 е създаден от Университета на Ферара и се прилага
след научно проучване, проведено в университета.
Силните страни на алайнера са: превъзходни естетични свойства,
оптимално механично поведение и подобрено ажустиране.
Всеки случай е воден от ортодонт от Университета на Ферара с
превъзходни терапевтични умения за работа с прозрачни алайнери.

Целта на тази лекция е да разгледа в
интерактивен формат следните въпроси:
Откъде идва стресът на всеки дентален лекар-собственик на дентална практика? И кой е ключът за справяне с него?
Кои са 5-те основни лоста, които “оркестрирате” като управител на дентална
практика?
Кой е №1 принцип за устойчиво управление на денталната практика в името
на пациента?
Петър Горялов

Ирина Горялова

ПЕТЪР ГОРЯЛОВ е завършил “Индустриален мениджмънт” в ТУ-София, а ИРИНА ГОРЯЛОВА – журналистика в Софийския университет “Св. Св. Климент Охридски”. Сертифицирани са
като професионални коучове от The Academy of Coaching в Сан Франциско в 120-часова ACSTH сертификационна програма, акредитирана от Международната коуч федерация. И двамата са завършили десетки курсове в сферата на устойчиво организационно управление в Европа, САЩ и Азия през
последните 13 г.
През 2006 г. създават DreamersDo – водещ доставчик на услуги по организационно лидерство и управление за мениджъри и техните екипи. В работата си с компании с 20 до 2500 служители в различни индустрии, включително здравеопазване, те първи въвеждат в бизнес организациите и в дентални
практики най-напредничави методологии за устойчиво управление, прилагани от най-напредничавите
компании в Европа и САЩ.
Тяхна добра практика за устойчиво лидерство и управление с финансовата компания EOS Matrix е
публикувана в “Световения бизнес наръчник за успешното приложение на коучинга в организациите”,
издаден през 2010 г. в Германия, заедно с още 22 организации от целия свят като NASA, the BBC, SAP,
T-Mobile, Nordea Bank, PepsiCo, UNIQA и други. Тя е първата международно призната практика от
България. Двамата са съоснователи на представителството в България на Международната коуч
федерация (ICF) – водещата професионална организация, която задава “златния стандарт” в коучинг индустрията в света. За своето лидерство и принос към създаването на професионалния коучинг
в България, през 2011 г. в Лас Вегас те са удостоени с едно от двете най-високи отличия в световната
коучинг индустрия – ICF President’s Award.
През 2010 г. те слагат началото на разговора за бъдещето на мениджмънта в България с визионерската си статия “Мениджърите 2020: От оцеляване, през възстановяване към просперитет”,
публикувана в сп. „Мениджър“, вдъхновила едногодишна рубрика по темата с едни от най-големите
световни мениджмънт експерти и напредничави български управители. През 2013 г. са интервюирани
за корицата на Coaching at Work - най-авторитетното списание в коучинг индустрията, издавано във
Великобритания. Ирина е преводач на “Осмият навик: От ефективност към съвършенство” от Стивън Кови – една от значимите книги в сферата на организационното управление. Ирина и Петър са
редовни автори по мениджмънт теми в сп. “Мениджър” с над 30 статии. Имат над 40 интервюта
във водещи медии у нас.

Д-р Марио Палоне
Д-Р МАРИО ПАЛОНЕ е роден в Рим (Италия) на 30 март 1988 г.
Завършва дентална медицина в университета “La Sapienza” в Рим с отличен успех през
2013 г.
Магистратура по „Детска дентална медицина“ в университета “La Sapienza” в Рим през 2013 г.
Магистър по „Ортодонтия“ в университета на Ферара през 2017 г.
Следдипломно обучение по специалност “Ортодонтия” в Университета на Ферара от 2017 г.
Асистент - изследовател в университета на Ферара от 2018 г.
Частна ортодонтска практика от 2015 г.
Автор на статии, публикувани в международни журнали.
Лектор на международни ортодонтски форуми.

СЪВРЕМЕННОТО
ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В
КОНТЕКСТА НА НОВАТА ЕРА

Д-р Угур Ергин

Денталната медицина, базирана на доказателства, промени научния подход в протезирането, като постави ударението върху
клиничните умения в една от най-бурно развиващите се области
на денталната медицина. Постигнатият огромен напредък в разработването на нови дентални материали, неминуемо ще даде своето
отражение и върху начините на протезиране.
С новите течения в адхезивната и естетичната дентална
медицина типа на възстановяванията и използваните материали сe
променят.
От друга страна интегрирането на оралната имплантология
с протетичната дентална медицина допринесе за тенденцията
към лечение с възстановявания, водени от биологичните
характеристики на наличните тъкани и прилагане на научните
достижения в областта на протетичната дентална медицина.
Триизмерната цифрова технология се очертава като новия
технологичен пробив, който промени протетичните диагностика,
планиране и лечението из основи.
В тази лекция ще бъдат разгледани новите концепции и материали в протетичната област. Ще обсъдим променящите се начини на
лечение от гледна точка на доказателствата.

Д-Р УГУР ЕРГИН - Завършва дентална медицина и специализация в областта на протетичната
дентална медицина във факултета по дентална медицина на Истанбулския университет.
Гост лектор в Университета Маркони.
Работи в частна практика специализирана в денталната имплантология и CAD-CAM технологиите.
Главен редактор на турското издание на Das Dental Labor.
Член на Лабораторната Академия Щрауман, TDA международен отдел.
Член и лектор в ITI академията (подразделение Турция-Азербейджан).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
06-08 ЮНИ 2019 Г., ГР. ПОМОРИЕ

XIX Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на
06–08 юни 2019 г. в гр. Поморие, съпроводен от традиционната голяма Дентална
медицинска изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална
федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

УЧАСТИЕ В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 06-08 ЮНИ 2019 Г., ГР. ПОМОРИЕ
Срок за регистрация за участие в XIX Научен конгрес на БЗС:
до 31-ви май 2019 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала
коктейл на 06.06.2019 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за
галавечеря.
• Конгресна такса след 31.05.2019 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не
включва куверт за галавечеря!
СТРИЙМИНГ НА НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАУЧНИЯ КОНГРЕС НА
БЗС
Поради технически софтуерни изисквания ще има само една цена, за всички желаещи
да се възползват от тази възможност, в размер на 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки 22.05.2019 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в
поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!
Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и
изложбата в последния момент!
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ЛЕКТОРИ НА НАУЧНИЯ КОНГРЕС НА БЗС

КОНСЕРВАТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИАПИКАЛНИ
ЛЕЗИИ

ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ
БОЛНИ С ПРИДРУЖАВАЩИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Апикалните периодонтити са често срещано състояние във
всекидневната ни практика. Неуспешната ендодонтска терапия
най-често се характеризира с апикален периодонтит. Етиологията
най-често е в персистиращата инфекция вътре в каналната
система. Понякога инфекцията е секундарна, поради коронарно
микропросмукване. Инфекцията може да е и екстрарадикуларна.
Терапията на апикалните периодонтити може да бъде консервативна, относно нехирургично ендодонтско лечение, или хирургична, относно перирадикуларната хирургия.
В презентацията ще разгледаме нехирургичния консервативен
начин на лечение чрез различни клинични случаи, протоколи и
тяхното проследване във времето.
Д-р Ристе Панайоту

Проф. д-р
Росен Коларов, дм

Д-Р РИСТЕ ПАНАЙОТУ - Завършва средно училище по зъботехника през 2003 год. в Тетово
Р. С. Македония
2003 – 2009 г. Факултет по дентална медицина Пловдив.
2009 - Работи в дентална клиника „Ендомак“ като общопрактикуваш дентален лекар с особено
внимание към ендодонтията
2018 г. - Следва специализация по Ендодонтия и ресторативна стоматология. През годините
посещава курсове и се обучава при световно известни ендодонтисти.
2018 г. - Поканен е от Styleitaliano endodontics да участва е първият Styleitaliano конгрес в Милано,
където е награден със Silver member.
Работи микроскопска стоматология и ендодонтия в Panajotu endodontics, част от EDG endomak
dental group.

НОВИ ТЕХНИКИ С
МОДЕРНИ МАТЕРИАЛИ. ДА
НАПРАВИМ КОМПОЗИТНИТЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ КАТО В
STYLEITALIANO - ЛЕСНИ И С
ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

Д-р Аджай Жунея

Композитните възстановявания съставляват голяма част от
ежедневната дентална практика. За последните 20 години те
преобърнаха концепциите на естетичната и възстановителната
дентална медицина. Въпреки това клиницистите винаги срещат
затруднения да изработят естествени и функционални, като
естествени зъби, композитни възстановявания. Независимо
дали това се дължи на лоши оптични свойства на използваните
материали, или недостатъчно усъвършенстване на сложните
клинични техники от страна на клинициста, резултатите са
налице - възстановявания, които не се „вписват“ в индивидуалната
естетика на съзъбието.
В тази лекция ще бъдат показани лесни протоколи за работа,
които, комбинирани с новите материали на пазара, биха позволили
на всеки общопрактикуващ лекар по дентална медицина да
създава естествени, биомиметични възстановявания. В лекцията
ще се засегне и постоператичната чувствителност и начините за
нейното елиминиране.

Д-Р АДЖАЙ ЖУНЕЯ е Специалист по протетична дентална медицина – The Dental Studio,
Индия
Квалификации
1990-1995 - Бакалавър по дентална хирургия Дентален Колеж DAC(C); Дентално училище - Индия
1996-1998 - Магистърска програма по дентална хирургия (Протетична дентална медицина),
Университета в Мумбай
2010-2011- Магистърска програма по естетична дентална медицина – UCLA, САЩ
Настоящо и минало членство в професионални асоциации
Медицинска Асоциация на ОАЕ; Индийска Дентална Асоциация; Индийско Протетично
Общество; Почетен член на Styleitaliano
Частна практика
Като специалист по протетична дентална медицина започва да преподава в една от найпрестижните програми по протетична дентална медицина в Индия, PGIMER. Преподава там в
продължение на три години, а за една година преподава в частен дентален колеж.
Премества се в Дубай през 2003 г. и оттогава практикува като специалист по протетична
дентална медицина в частна практика.
Винаги е имал значителни академични интереси и преподава почасово в катедрата по протетична дентална медицина към Университета Айман.
Водил е лекции и практически курсове на редица международни форуми. Публикувал е статии
посветени на керамичните фасети и композитните материали.
Практиката му е съсредоточена върху протетичната дентална медицина, имплантологията и
естетичната възстановителна дентална медицина.
Печели наградата Mena за естетична дентална медицина 4 поредни години: през 2009, 2010,
2011 и 2012 г. в 3 различни категории.
През 2012 г. става член на групата StyleItaliano, която е авангардът на разработването на
нови дентални протоколи и продукти. Само през последните 2 години е провел над 50 лекции и
практически курсове в Средния Изток, Азия, Индия и Европа на различни форуми.
Списва редица статии за сайта на Stylеitalaino и неговите трудове се преглеждат от хиляди
лекари по дентална медицина от цял свят. Повече информация можете да получите на сайта:
www.styleitaiano.org

Екстракцията на зъби е най-разпространената хирургична интервенция в денталната медицина. Тя се осъществява ежедневно и
в почти всички дентални практики. В повечето случаи преминава
леко и без усложнения. Въпреки това обаче, всеки случай изисква
да се подходи внимателно и много отговорно. Като всяка хирургична операция тя крие рискове по време на интервенцията, а и
след това. В настоящият момент подобна хирургична помощ търсят редица болни с придружаващи болести. На първо място това са
болни със заболявания на сърдечно-съдовата система, следвани от
заболявания на ендокринната система, кръвотворния апарат и пр.
В настоящата лекция са представени болни с най-често срещаните общи зъболявания и необходимостта от извършване на оперативни интервенции в устната кухина. Представени са и някои,
относително нови за практиката болести. Те са резултат от въвеждането на нови молекули в медицината и са неизбежни усложнения, при неспазването на определините терапевтични протоколи.
Представени са най-честите усложнения и необходимият лечебен
подход при такива болни. Представен е и алгоритъм на поведение
при тях. Всичко изложено в лекцията е основа за по-добра профилактика на редица от усложненията. Така всичко това представлява и част и от правилата за добра медицинска практика.

ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ е роден на 10. VI. 1959 г. в гр. София. През 1984 г. завършва стоматология в Стоматологичен факултет - гр. София. През 1984-85г. работи като участъков стоматолог в с. Дибич, обл. Шумен. През 1985г. е избран за асистент в Катедрата по Хирургична стоматология на СФ - гр. София. Притежава специалности по Хирургична стоматология, Лицево-челюстна
хирургия, Обща стоматология и по Социално медицина и здравен мениджмънт. В момента работи
като Началник отдел в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
Преподавател е в Факултета по Дентална медицина на МУ - гр. Варна и в Национална спортна
академия „Васил Левски“. Бил е Управител на Специализирана болница за активно лечение по лицевочелюстна хирургия за периода 2001 – 2015 г. Автор и съавтор е на над 100 научни труда и е цитиран
над 200 пъти.
Председател е на Управителния съвет на SOS Детски селища в България.
Проф. Коларов е изтъкнат художник-фотограф. Фотографският му опит е повече от 35 години.
Има участие в над 70 национални и международни фотографски изложби и е носител на над 30 награди, между които в Япония, САЩ, Македония, Сърбия и в други страни. Автор е на над 10 самостоятелни изложби, представяни в София и други градове на страната. Негови изложби са показвани
във Франция, Полша и Австрия.
Има десетки публикации в нашия и международния печат. Негови снимки са притежание на музея
за пресфотография в Осло и музея за изобразителни изкуства „А. С. Пушкин“ в Москва.
Бил е преподавател в Нов български университет – департамент „Визуални изкуства“, дисциплини
„Повърхности, структури и детайл“ и „Фотодокументалистика“. В Софийския университет преподава „Фотодокументалистика“.
Многократно е участвал в журита на фотографски конкурси. Член е на Фотографска академия
„Янка Кюркчиева“ и е носител на статуетката на Академията.

ПРОФИЛАКТИКА И
СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ НА
ДИАГНОСТИКА ЗА ПРЕДРАКОВИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА
ЛИГАВИЦА И РАННИ ФОРМИ НА РАКА

Проф. Людмила
Максимовская

Предраковите заболявания на лигавицата на устната кухина и
червената граница на устните са често срещана патология; в 62.796.4% от случаите те предшестват появата на рак. Независимо
от това, че лигавицата на устата и червената граница на устните
са видими при оглед, злокачествените новообразувания в голям
процент от случаите (повече от 60%) се диагностицират в късен
стадий от лекарите по дентална медицина. В този смисъл лекарите
по дентална медицина трябва да бъдат със завишено внимание
по отношение на онкологичната патология, включително чрез
използване на допълнителни диагностични методи.
Понастоящем, с цел активно откриване на предракови
заболявания и ранни стадии на злокачествени тумори на устната
кухина и на червената граница на устните, заедно с огледа на
устната кухина и палпацията на регионалните лимфни възли,
се прилага иновативен метод за скринингова диагностика луминесцентна (автофлуоресцентна) стоматоскопия. В резултат на
автофлуоресцентна стоматоскопия във фокусите на предраковите
и ракови заболявания, интензивността на луминисценцията
е значително намалена и те се визуализират като фокално
нехомогенно потъмняване (ефект „тъмно петно”).
Луминесцентната (аутофлуоресцентна) стоматоскопия е неинвазивен, безконтактен метод за визуализация на предракови заболявания и ранни стадии на злокачествени тумори на устната кухина
и на червената граница на устните, което позволява да се повиши
ефективността на диагностиката им с помощта на APS LED - апарат.
Проведена е автофлуоресцентна стоматоскопия на устната
лигавица при 25 503 пациенти. При 110 пациенти са открити
предракови заболявания, а 28 пациенти са с диагноза рак на устната
лигавица и червената граница на устните. При 2421 пациенти,
които не са имали оплаквания, са идентифицирани възпалителни
заболявания на устната лигавица.
Получените резултати свидетелстват за ефективността на използването на автофлуоресцентна диагностика с помощта на светодиодния апарат APS в условията на стоматологичното лечение
за спазване на онкологичната бдителност.
Ключови думи: диагноза, предракови заболявания на устната
лигавица; луминесцентна стоматоскопия.
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19-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
19th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA
6 - 8 юни 2019 г., Бургас - Поморие, България
June 6 - 8, 2019, Burgas - Pomorie, Bulgaria
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19-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Проф. д-р Маржена Доминяк

Д-р Мариана Янкова, доктор

Доц. д-р Илиан Христов

Ръководител катедра „Орална хирургия“
Медицински университет Вроцлав, Полша

Факултет по дентална медицина
Медицински университет – София, България

Факултет по дентална медицина

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

Еластични материали за подплатяване на цели
протези – теория и практика

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

19th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

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

6 - 8 юни 2019 г., Бургас - Поморие, България
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Медицински университет – Пловдив, България

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

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria

Prof. Dr. Marzena Dominiak

Dr. Mariana Yankova, PhD

Assoc. Prof. Ilian Hristov, PhD

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

Faculty of Dental Medicine

Faculty of Dental Medicine
Medical University, Plovdiv, Bulgaria

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

Elastic relining materials for complete dentures theory and practice

The role of the prognostic wax-up and the preliminary
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Проф. д-р Паула Перлеа, дмн

Проф. д-р Юлия Каменова, доктор,
DDG, HDG, SAABI

Д-р Виторио Франко

6 - 8 юни 2019 г., Бургас - Поморие, България
Декан на Факултет по дентална медицина
Университет по медицина и фармация „Карол Давила“,
Букурещ, Румъния
Президент на Румънското стоматологично общество

Периапикални лезии и вертикални
коренови фрактури
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Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – София, България

Президент на Италианското ендодонтско общество
Ковчежник на Европейското ендодонтско общество

Как да се справим с калцифицираните канали

Нови аспекти на лазерното асистиране в
протетичната дентална медицина.
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Prof. Dr. Paula Perlea, PhD
Dean of the Faculty of Dental Medicine,
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,
Bucharest, Romania
President of the Romanian Society of Stomatology
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Ambassador for Bulgaria
Faculty of Dental Medicine

Dr. Vittorio Franco
President of Italian Society of Endodontics
Treasurer of the European Society of Endodontology

Periapical lesions and vertical root fractures

New Aspects of Laser Assistance
in Prosthetic Dental Medicine.
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Проф. д-р Владимир Панов, дмн

Д-р Угур Ергин

Д-р Ристе Панайоту

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

Член на Академията на Straumann Lab
Турска дентална асоциация, Международна дейност
Сътрудник и член на лидерския екип
в секция ИТИ Турция-Азербайджан

Ендомак Дентал Груп - Панайоту ендодонтия
Гевгелия, Македония
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Общи заболявания и орално здраве
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Консервативно лечение на периапикални лезии

Съвременно протетично лечение в нова ера
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Prof. Dr. Vladimir Panov, PhD

Dr. Ugur Ergin

Dr. Riste Panajotu

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

Member of Straumann Lab Academy

Endomak Dental Group - Panajotu endodontics
Gevgelija, Macedonia

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

Conservative treatment of periapical lesions

General diseases and oral health

19th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

Contemporary Prosthodontic Treatments in New Era
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19-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Проф. д-р Росен Коларов, дм

Петър Горялов и Ирина Горялова

Проф. д-р Людмила Максимовская, дм

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

„Асоциация на денталните мениджъри в България“

Ръководител Катедра „Терапевтична стоматология“
Стоматологичен факултет
Московски държавен медицински и стоматологичен университет „А.
Евдокимова“

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

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

Как да управлявате денталната практика
устойчиво в името на пациента?

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

Екстракция на зъби при болни с придружаващи
заболявания

19th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

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

Prof. Dr. Rossen Kolarov, PhD

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria

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

Peter Goryalov and Irina Goryalova
Association of Dental Managers in Bulgaria

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

Tooth Extraction in patients with systemic diseases

19-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

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

Д-р Марио Палоне, Италия
Алайнери F22: от проучването до клиничната практика

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

Dr. Mario Palone, Italy
F22 Aligner: from the research to the clinic.

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie, Bulgaria

Prof. Lyudmila Maksimovskaya, md
Head of the Department of Therapeutic Dentistry
Faculty of Dentistry
Moscow State Medical and Dental University “A.I. Evdokimova”

Prophylaxis and screening diagnostic methods for
precancerous diseases of the oral mucosa and early
forms of cancer
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Велинград 03-05 Май 2019г.
ПРОГРАМА
03.05.2018г. /петък/
14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване и регистрация х-л „Здравец“
17.00 ч. ОТКРИВАНЕ
Откриването ще състой на площада пред х-л „Здравец“
19.00 ч. Уелкам вечеря в ресторант „ТОМ и НЕЗИ - КЛАСИК “ куверт 35,00 лв.
04.05.2019г. /събота/
7.30 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 - 10.30 ч. Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери
		
в денталната практика – ключ към естетично,
		
ускорено и предсказуемо лечение”,
		
Лектор: доц.д-р Мирослава Динкова
10.30 - 10.45 ч. Търговска презентация
10.45 - 11.00 ч. Търговска презентация
11.00 - 12.30 ч. Фуркационни пародонтални лезии. Диагноза
		
Разрешаване,
		
Лектор: Проф. д-р Христина Лазарова Попова
12.30 - 14.00 ч. Обяд -10,00лв.
14.00 - 15.30 ч. Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското
		
лечение – анализ на клинични случаи”,
		
Лектор: д-р Силвия Димитрова, ДМ
15.30 - 15.45 ч. Търговска презентация
15.45 - 17.15 ч За и против приложението на флуор в денталната
		
профилактика, Лектор: Проф. д-р Мария Куклева
20.00ч.
Гала вечеря - х-л „Здравец“ куверт – 40,00лв
Такса регистрация - 30.00лв
За колеги на РК Пазарджик -20.00лв
Форума ще се проведе в х-л Здравец -резервациите за нощувките се
правят чрез РК- Пазарджик
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 12.04.2019г./
За контакти: Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

ОФЕРТА Х-Л ЗДРАВЕЦ - НАСТАНЯВАНЕ
Цена на човек ,на вечер, при двойно настаняване
1 На човек на база BB 59.00лв
2 На човек на база HB 69.00лв
3 На човек на база FB 79.00лв
Цената е нетна, на човек на вечер при минимум 2 нощувки и включва: Нощувка, закуска на блок маса /Вечеря на блок маса/ Обяд на блок
маса. Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня, сауна и
шезлонг, безжичен интернет в стаите; Паркинг
Резервациите се приемат в офиса на РК Пазарджик:
РК на БЗС - Пазарджик, ул. “К. Величков“ №10 ет. 4
Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
Записването е до 12.04.2019г./

Световен ден на оралното здраве

ГЕРОИТЕ НА УСТАТА

Училищата в Обединеното кралство са на последно място по обучение в
орално здраве, според проучване, проведено в 13 страни

В

Деня на оралното здраве
(WOHD),
Световната
Дентална
Федерация
(FDI)
публикува
резултатите
от проучване, проведено в 13
държави, в което родителите
на деца на възраст между 5 и
16 години бяха попитани дали
в училището на детето им са се
провели часове, посветени на
добрата грижа за устната кухина.
Лошото орално здраве може да
повлияе отрицателно на начина,
по който се развива младият
организъм, и води до загуба на
повече от 50 милиона учебни часа
всяка година. То може да повлияе
на: самочувствието на детето,
социалните му умения, както и на
потенциала му за успех по-късно
в живота. Следователно, оралното
здраве е от съществено значение за
общото здраве и благосъстояние на
детето.
Проучването
сочи,
че
британските училища са на
последно място в популяризирането
на доброто устно здраве. На
въпроса дали училището на детето
им провежда часове за важността
на добрата устна грижа, само 29%
от родителите от Обединеното
кралство потвърждават, че случаят
е такъв, което е драстично по-малко
от резултатите от 12 други страни.
Това поставя Великобритания в
дъното на класацията след САЩ
(53%), Австралия (54%), Германия
(69%), Китай (77%), Саудитска
Арабия (81%), Полша (84%),
Алжир и Мароко (86%), Индонезия
(87%), Бразилия и Индия (91%) и
Мексико (93%).
49%
от
родителите
от
Обединеното кралство също така
„не знаят“ колко често в училището
на детето им се провеждат такива
часове, а родителите от Австралия
и САЩ не са толкова далеч назад,
съответно с 35% и 32%. Това е в
рязък контраст с резултатите от
Германия (19%), Саудитска Арабия
(12%), Полша (10%), Китай,
Индонезия и Мароко (9%), Алжир
(6%), Индия (5%), Бразилия (3%) и
Мексико (1%).
Президентът
на
FDI
д-р
Катрин Кел каза: „Резултатите
от проучването показват, че не

всички родители знаят дали децата
им получават орално здравно
образование в училище. Трябва да
запълним тази пропаст в знанията,
тъй като заболяванията на устната
кухина са най-разпространеното
заболяване в световен мащаб
и засягат 3,58 милиарда души;
половината от населението на
света. Нещо повече, 486 милиона
деца страдат от кариес на
временните зъби, което може да
доведе до преждевременна загуба
на зъби, болка, нарушаване на
съня, затруднено хранене и други
здравословни проблеми за малките
деца“. Тя подчертава, че „трябва
да насърчим училищата да учат
децата как да полагат адекватни
грижи за оралното си здраве“.
Добрата новина е, че 71% от
родителите във всички изследвани
страни се съгласиха, че училищата
трябва да обучават децата в добра
устна грижа, а 51% са признали, че
родителите играят роля в оралното
здравно образование на децата.
Председателят на работния група
на WOHD д-р Едоардо Кавале
заявява: „Добрите навици за
орално здраве се сформират в ранна
възраст и трябва да насърчаваме
децата да мият зъбите си два пъти
дневно с флуоридна паста за зъби и
да им помогнем да избягват храни
и напитки с високо съдържание на
захари. Също така трябва да дадем
приоритет на редовните дентални
прегледи. Милиони училищни
дни се губят всяка година заради

влошено устно здраве, което
сериозно засяга способността на
детето да се представя добре в
училище. Родители и учителите
трябва заедно да играят ключова
роля в обучението на децата за
важността на поддържането на
здравословна орална среда и
здрави зъби, което ще спомогне за
общото здраве и благополучие на
бъдещите поколения. “
В отговор на резултатите
от проучването и в помощ на
учителите и родителите, които да
повлияят на устното здраве ,
FDI разработиха образователния
инструмент „Героите на устата“.
Той представлява мултимедиен
ресурс за преподаване в училищата,
който предоставя инструменти за
преподаване по интересен начин
на важните уроци за доброто устно
здраве. Насочен към деца на възраст
от 5 до 9 години, „Герои на устата“
представя приятелски настроеният
към децата говорител, наречен
„Зъбчо“, който отвежда децата на
едно вълнуващо пътешествие за
развитие на умения, свързани със
здравето. Като улеснят учителите
в интегрирането на устното здраве
в уроците, Героите на устата могат
да помогнат за положителната
промяна. В допълнение, има много
ресурси, достъпни през уебсайта на
кампанията WOHD за подпомагане
на родителите в желанието им
да научат за добрите практики за
поддържането на оралното здраве
на техните деца.

СТАТИСТИКА
БЪЛГАРИЯ Е НА ВТОРО МЯСТО
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО БРОЙ
ЗЪБОЛЕКАРИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
Това сочат данните от анализ на Евростат за
специализирания медицински персонал в ЕС за
2016 г. Данните за следващите години са в период на
обработка.
И за този изследван период в страната се отчита ръст
на зъболекарите. През 2016 г. те са 112 на 100 хил.
души, докато през 2015 са били 105 на 100 хил., а през
2014 г. - 98 на 100 хил.
Гърция е лидер по този показател, като там на 100 хил.
души население се падат 123 стоматолози. Само още
една страна преминава границата от 100 зъболекари на
100 хил. души, като това е Кипър със 104.
Най-малко зъболекари има в Полша – 33 на 100 хил.
души от населението. В Малта те са 47 на 100 хил., а в
Словакия – 50 на 100 хил.
През 2016 г. общо в ЕС има 360 хил. зъболекари.
Завършващите стоматология са най-много в Румъния.
Там на 100 хил. души 10.4 души са с такова висше
образование. България е шеста по този показател с 3.5

души на 100 хил. от населението. Средният показател
за ЕС е 2.7 души на 100 хил.
Не достигат специалистите в Търговище, Добрич,
Разград и Шумен. В София на един зъболекар се падат
по 340 пациенти. За сравнение - нормата на ЕС е четири
пъти по-малка - за един специалист на 1200 души.
0.7 ЧЕТКИ ГОДИШНО
НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН
Според маркетингови изследвания потреблението на
четки за зъби в България е изключително ниско, средно
на човек от населението се падат 0.7 четки годишно.
Продажбите се осъществява главно в хипермаркети
(44%), големи хранителни магазини (19%), аптеки
(15.7%), магазини за битова химия (10.3%). В страната
се продават над 20 марки механични четки за зъби на
цени от 1 до 12 лева. Съотношението чуждестранни български марки е 69% към 31%. Бамбукови четки за
зъби се внасят от Швеция и са на цени от 8 до 11 лева
за брой.
Общо всяка година в света се произвеждат над 4.7
милиарда пластмасови четки за зъби.

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми д-р Александър Гъбев,
От името на Управителния съвет на БЗС, от името на Управителния съвет на РК на БЗС-Пловдив, от името на Контролната комисия на БЗС, изказваме своите най-искрени съболезнования във връзка с кончината
на съпругата Ви.
Надаваме си, да намерите сили и упование да преодолеете тази тежка загуба.
Съпричастни сме с мъката Ви!
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ДОБРЕ ОБУЧЕНИЯТ ИМА ПОВЕЧЕ
ВЪПРОСИ, ОТКОЛКОТО ОТГОВОРИ

изпълнения с форуми и събития месец март Регионалният форум по дентална
медицина „Варна дент“ на 23 и 24
март т.г. наистина успя да привлече
огромно внимание, рекорден брой
участници и 35 фирми изложители.
Перфектна организация, отлично подбрана програма с участието
на международен лектор, проф. А.
Садун, носител на френския медал
„Рицар на националния орден за
заслуги”, съобразена с интересите
на членовете на колегията, отвореност към студентската аудитория
и елегантна социална програма са
ключовите думи за проведения форум.
Програмата бе толкова наситена, че за бъдещите издания може
би трябва да се помисли за специ-

вявания и за работа с изолация при
трудни случаи, имаше застъпване
на всички важни теми от всекидневната практика на лекаря по
дентална медицина.
Специално внимание бе обърнато на профилактиката и на ранното
лечение на заболяванията в лицево-челюстната област и на шията
още в първата лекция на проф. д-р
Цветан Тончев.
Към всекидневната денталана
практика бе насочена и темата на
лекцията на д-р Р. Венелинов за успешното и бързо релечение.
Във втората част на първия лекционен ден вниманието бе насочено към пародонталната тема,
концепциите, възможностите и
перспективите пред съвременната
пародонтология. Това бе интерактивна лекция с участието на трима

Откриването на форума

С настроение започна форума за д-р Нева Читалова и проф. Цветан
Тончев
ални паузи, които да позволят на
лекарите по дентална медицина
да обменят мисли за лекциите, да
коментират случаи от своята практика, или просто да поговорят за
нещата от живота.
Още на регистрацията за този
форум организаторите от РК на
БЗС – Варна бяха помислили и
за следващите издания чрез специална бланка за анкета, която
включваше въпроси за мястото,
лекциите, насочеността на темите, изложението и други ключови
въпроси. И, да, тя се радваше на
заслужен интерес от участниците
във форума, които я попълваха с
необходимото внимание и заинтересованост.
Д-р Нева Читалова, председател на РК на БЗС – Варна бе
двигателят на събитието. Форума
уважиха с присъствието си г-н К.
Базитов, зам.-кмет на Варна, в чието семейство има двама лекари по
дентална медицина. Д-р Мариета
Базитова бе модератор на пародонталната част от лекционната
програма с участието на проф.
А. Садун, Франция, международен лектор по пародонтология и
имплантология, чието участие бе
осигурено от Асоциация „София
дентал мийтинг“.
Голямо присъствие имаше и от
страна на ръководството на БЗС,
регионалните колегии на БЗС, Факултетите по дентална медицина
във Варна, Пловдив и София.
Доц. Р. Андреева, зам.-декан на
ФДМ – Варна поздрави участниците във форума, който се провежда за шести пореден път, като от
две години е организиран самостоятелно от РК на БЗС – Варна.
Наистина в програмата, включваща и два практически курса за
директни и индиректни възстано-

лектори от България: доц. Д. Филчев, доц. К. Коцилков, д-р Ст. Шулева и проф. А. Садун от Франция.
Лекторите се сменяха, представяйки свои клинични случаи, като бе
подчертано, че в тази област няма
лесни случаи.

На въпрос от залата какво предпочита да използва – ултразвук или
лазер, той отговори, че няма разлика между работата, но наличието
на лазер промотира добре клиниката. Пациентите смятат, че лазерът е
магия. Все още няма хистологични
доказателства, че лазерният кюретаж има по-добро предимство.
Доц. Коцилков сподели с препълнената
аудитория
случаи,
които са го предизвикали, а не
най-добрите, при които е постигнат контрол на инфекцията.
Той анонсира и създаването на
Ново българско пародонтологично
дружество, което ще има първото
си събиране по време на изложението „Булмедика, Булдентал“ в
София на 16 май.
Д-р Шулева показа свои случаи,
като предизвика въпроси сред публиката и другите лектори.
При все по-голямата преживяемост на хората и все повече
поставени импланти въпросът за

ЕНДО-БОГОВЕ
СРЕЩУ БАЗИРАНИ
НА НАУЧНИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА
СЛУЧАИ
Вторият лекционен ден продължи с поднесената от д-р Б. Цаневски тема за достъпната ендодонтия. Времето от час и половина
не стигна лекторът да поднесе изключително полезната и обширна
информация. Ендо-богове срещу
базирани на научни доказателства
случаи, има ли решение?
Лекторът, който наскоро е завър-

готови да променим нещо. Второто, и по-важно нещо, което трябва
да направим, е да не спираме да се
учим.

РАЗЛИКАТА, КОЯТО
ПРАВИ РАЗЛИКАТА
Даниела Илиева-Колева е позната на аудиторията от свои изяви на
Научните конгреси на БЗС и други
дентални форуми. Нейната тема
„Разликата, която прави разликата“ дава решения за всекидневната
дентална практика за тези, които
са готови да надграждат в общу-

Препълнената зала с участниците

Д-р Станислава Шулева, проф. А. Садун, доц. Димитър Филчев
Динамика на усмивката, дигитално планиране, основни принципи на мукогингивалната хирургия,
важността на здравия пародонт за
постигане на желаната естетика,
защото често пропускаме, че меките тъкани са рамката на естетичната картина в устата на пациента.
Всичко това бе сред акцентите в
лекционния панел, който поведе
проф. Садун. Той сподели и конкретни случаи от своята практика
в Париж, където работи естетична
пародонтология и имплантология.

здравето на меките тъкани става от
изключителна важност.
Д-р Шулева е застъпник на тезата за работа за запазване на зъба,
като се използва стабилизиране на
инфекцията, прилагане на поддържаща пародонтална терапия, правилно шиниране при нужда, прилагане на импланти при подходящ
биотип. Тя бе избрала да сподели
свои чисти случаи с успешно лечение. Разчупената лекция предизвика дискусия и завърши със заслужени аплодисменти.

шил специализация в Кингс колидж, Англия, се опита да разшири
полето на своята лекция, застъпвайки както философски, така и
въпроси за самооценка на практикуващите. Интересен бе дебатът
за нивата на компетентност, начините за събиране на информация и
ефекта на Дънинг-Крюгер (това е
когнитивна склонност, при която
неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство,
поради което погрешно оценяват
способностите си много по-високо от средното. Тази склонност се
приписва на метакогнитивната неспособност на неквалифицирания
да разпознава грешките си).
Ако се съмняваме, че и ние може
да сме подвластни на този ефект,
решението е да искаме обратна
връзка по-често – както в работата, така и в междуличностните
взаимоотношения. Важното е да
чуваме какво ни казват наистина,
дори и да не ни харесва и да сме

ването с пациента, колегите и да
развиват практиката си, излизайки
от рутината на делника. Понякога
дребни неща и разчитане на поведението на околните могат да допринесат много за успеха на практиката и лечението.
Завършващата лекция бе на
проф. Методи Абаджиев за сменяемите и неснемаеми конструкции
върху импланти.
Трябва да поздравим организаторите и за още нещо. Освен специализираните знания, те поднесоха и презентация, отправена към
здравето на зъболекаря.
Може би трябва да завършим с
думите на Стивън Хокинг, който е
казал, че „главният враг на знанията не е невежеството, а илюзията
за знания“.
Без илюзия за знание, а с конкретни случаи и данни завърши
повече от успешното издание на
Варнадент – 2019.
ДМ
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МЕАНДРИТЕ НА ВРЕМЕТО

20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
НА БЗС СЪС ЗАКОН И ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ
КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1999 Г.
В здравеопазването в България през 1998 г. се появи нов термин – задължителното
здравно осигуряване, и се създаде НЗОК. Със Закона за лечебните заведения всички
стоматолози (по тогавашната терминология), работещи в държавните и общинските поликлиники и болници, преминаха изцяло на частна практика. Ликвидира се
публичният сектор в здравеопазването, що се отнася до стоматологията. Законът за
здравното осигуряване въведе термините: Национален рамков договор (НРД), който
трябваше да бъде подписан след преговори от НЗОК, ССБ и БЛС. Първият НРД е
подписан през 2000 г. и бюджетът за стоматологична помощ е 17 млн. лв. за шестмесечието.
Следват бурни години в целия обществен живот на страната. Извънредният конгрес
на ССБ през ноември 2000 г. отхвърля НРД за 2001 г. Д-р Живко Михайлов подписва
НРД като председател на УС на БЗС и член на Комисията по рамково договаряне НРД,
въпреки решението на Извънредния конгрес. Следва бурен политически и медиен натиск. Има предложение за промени в ЗЗО, в които се цели буквалното отстраняване на
зъболекарите от преговорния процес и това е спряно с подписването на НРД.

Съсловието си взима поука и още на следващия Извънреден конгрес продължава
мандата на Експертната комисия, която изработва доклад, който дава съвършено
нови параметри и механизми, на чиято база се води преговорният процес с НЗОК и
се подписва НРД.
През 2002 г. е подписан НРД, като Комисията по рамково договаряне с председател
д-р Н. Шарков успява, въпреки критиките, да подготви документ, който реално е
принципно нова матрица на рамков договор.
Според социологическо проучване от 2002 г. 65% от стоматолозите са доволни от
здравната реформа, част от която е и сключването на НРД. Вече са изживени заблудите, че зъболекарите ще имат гарантирани доходи и работа, а пациентите ще имат
осигурено лечение.
Интересните времена винаги изискват нестандартни и смели решения, както и
много колективен труд за аргументирано отстояване на позициите. (Повече подробности можете да намерите в алманаха на БЗС, посветен на 105-годишната история
на организацията)

В ПАМЕТ НА
Д-Р ЖИВКО МИХАЙЛОВ
Д-р Живко Михайлов бе
дългогодишен председател
на Българския зъболекарски
съюз. Завършил е Стоматологичен факултет в София
през 1976 г. Съпругата му
д-р Мая Ралчева-Михайлова е също лекар по дентална
медицина. Дълги години тя
е главен експерт „Дентална
помощ“ в РЦЗ – София.
Има двама синове, които имат собствен път – на
дипломат и на известен музикант и актьор, въпреки
завършената английска филология на Владимир Михайлов (виж интервюто с
него по-долу).
Д-р Живко Михайлов е
участник във възстановителното събрание и членосновател на Българския
стоматологичен съюз – БСС
(основан през 1905 г. като
Български
зъболекарски
съюз). През периода 1992 –
1996 г. е член на Националния координационен съвет
на БСС, а от 1996 до 1999
г. – председател на Националния съвет. От 1999 до
2005 г. е бил председател на
Управителния съвет на новоучредения, създаден със
закон съюз на стоматолозите в България – ССБ. С ог-

ромния си организационен
опит, международни контакти, владеене на чужди
езици и всеотдайна работа
за зъболекарското съсловие,
д-р Михайлов допринесе за
сегашния модерен облик на
БЗС. Той почина на 57 години през 2008 г.
Почетен член на БЗС.

ИСКРЕНО И ЛИЧНО
За тези, които не са познавали лично д-р Михайлов, трябва да кажем, че
той беше човек, който си
служеше еднакво добре със
зъболекарската
турбина,
компютъра, мултимедията
и микрофона. Ерудит, може

би един от последните преди ерата на Интернет. Човек, умеещ да говори изящно пред аудитория, лектор,
преводач и презентатор от
висок клас, познавач на проблемите на съсловието и съпътстващата го нормативна
база. Мнозина не харесваха
всички черти от характера

и някои постъпки на Живко
Михайлов. Това е нормално и особено подчертано
при всеки, който е публична личност. Да се работи
за съсловието невинаги е
благодарна и лесна задача.
Сега всичко това не е важно.
Важно е това, което остава в
паметта ни – и добро, и не
толкова добро, и дори лошото. Трудно е да се отделят
личните, професионалните
и социалните качества на
една личност. Топлият мелодичен глас, музикалният му

талант и култура, вицовете,
които разказваше на няколко
езика, дори известното му
епикурейство, ще останат
с тези, които го познаваха
по-отблизо. От умението да
води т.нар. small talk и от
възпитанието му можеха да
се поучат мнозина.
Д-р Живко Михайлов получи много любов, признание и изява в този живот.
Редно е да си спомним за
него, защото отдадените години в полза на съсловието
не са малко.

АНГЕЛЪТ НА МУЗИКАТА ЗА МЕН Е МОЯТ БАЩА

О

т малък кокетен двор се
влиза в кооперацията на
д-р Живко Михайлов в самия център на столицата. Очакват
ме д-р Мая Ралчева-Михайлова и
Владимир Михайлов, малкият син
на д-р Ж. Михайлов. Другият му
син, Чавдар Михайлов е дипломат
и в момента има мандат в Брюксел.
Вдъхновен от баща си той се е занимавал с десетина езика, завършил е Класическата гимназия, а
после Арабистика в СУ „Климент
Охридски“.
Показват ми бюрото, на което
д-р Михайлов е списвал списание
„Стоматолог“, а на стената в рамка е грамотата за почетен член на

„Изкуството е преживяване. Ако няма преживяване, ако е само дъвка за ухото, както
казваше баща ми, нещата са обречени. Трябва да правиш нещата с любов и тогава вероятно те ще се получат, ще имат чист замисъл и може би ще оставят следа във времето“.
БЗС.
Владимир Михайлов е твърде известно лице от музикалния
живот (групите „Сафо“, „Сленг“),
от филмите („Възвишение“ в ролята на Симо Влаха), телевизията
(„Нощни птици“, китара и вокал)
и напоследък от последните си
превъплъщения в ролята на Сам
от мюзикъла „Мама миа“ в Софийската опера и балет и най-вече
в централната роля на Фантома от
„Фантома на операта“ на Андрю
Лойд Уебър в Държавния музикален театър. Успехът на спектакъла
се дължи и на него, а преживяването за публиката е незабравимо.
Другите му изяви са в „Иисус

Христос супер звезда“ и „Зоро“.
Многобройните концертни участия и снимки в над 50 чуждестранни, англоезични филмови продукции не влизат в сметката. Той има
роля във филма „Септември в Шираз“ със Салма Хайек и Ейдриън
Броуди, а негова музика звучи в
„Нокаут или всичко, което тя написа“ на Ники Илиев.
Не можем да пропуснем участието му в конкурса „Евровизия“
с групата „Екуинокс“. Тяхната песен е оценена като най-добра от
професионалното жури.
Със съпругата си, която е цигуларка, има самостоятелна група.
Има двама сина и една дъщеря.
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Пише и текстове за песни на
български, английски и френски.
Владимир Михайлов: най-общо съм актьор и музикант. Имам
и друго образование, английска
филология, което бе вдъхновено от
баща ми. Завършил съм и гимназия
с руски и английски. Ходехме на
уроци по френски двамата с брат
ми, което пак беше предложение
на баща ми. Той ни беше вдъхновение да се интересуваме от езици,
да четем книги, да слушаме музика, да гледаме хубави филми.
Баща ми също притежаваше музикален талант, свиреше на китара
и пееше. Слушахме на грамофон и
касетки отделни плочи в пълна тишина и после правехме разбор. Той
знаеше много за самите артисти, за
музиката им.
У нас се събираха много певци и
музиканти, артисти. Имаше хубави
сбирки. Джоко Росич и Иван Лечев, Валди Тотев бяха сред прияте-

ка, свирят на цигулка.
Защо не станахте зъболекар
като двамата си родители?
Имаше отворен въпрос – какво
искаш да правиш. Като дете не бях
готов с отговора на този въпрос.
Винаги съм искал да се занимавам
с музика и актьорство.

лите му. Нямаше как да не обикна
музиката. От малък исках да се занимавам с музика и с актьорство.
Китарата на баща ми беше крайъгълен камък. Не съм взимал уроци,

но така е в рокендрола. Баща ми
рисуваше чудесно и дори си мислех да кандидатствам с рисуване,
но езиците надделяха.
Майка ми, както и нейната май-

Успехът на „Фантома на операта“ е голям. Самият спектакъл е
изключителен и то не само заради падащия полилей. Поздравления за актьорското присъствие
и за пеенето. Вие изграждате органичен образ, въпреки че не сте
професионален актьор.
Непрекъснато се уча и се старая
да се развивам. Във „Фантома на
операта“ ролята е тежка и чисто
физически. За да направим серията
от представления понякога имаме
6-часови репетиции.
Когато се занимаваш с много
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неща едновременно, важно е да
имаш самооценка и мярка. Не всяка роля е за теб, не всяка песен.
Трябва да си дадеш представа какво искаш, защото не можеш да си
всеяден артист, за да правиш това,
което харесваш. Така по-лесно се
отсяват проектите.
Ролята на Фантома не е първа
за мен. Румен Бояджиев-син, който е мой близък приятел, ми каза
за кастинга за ролята на Юда в
„Исус Христос супер звезда“ преди време. Това беше мое любимо
заглавие и ролята на Юда ми беше
мечта. В този спектакъл работих за
малко и с Коцето Калки (зъболекарят д-р К. Георгиев) и с Наско от
БТР.
С маестро Пламен Карталов се
надявам да направим още един голям проект, готвя се за кастинг.
Емилия Караянева

Регионален форум по дентална медицина „Панорама“

П

ПРОДЪЛЖАВАНЕ И
РЕСТАРТ НА ТРАДИЦИЯТА
Д-р Н. Шарков поздрави колегите си от РК на БЗС – Плевен, от
свое име и от името на д-р Миланов
за доброто сътрудничество с институциите, като призова колегите си
да участват активно в подобни форуми, защото придобитите знания
ще бъдат от полза за лекарите по
дентална медицина и пациентите.
Той подчерта, че усъвършенстването на познанието винаги трябва
да бъде поделено между теорията и
практиката.

левен изглежда обновен – с
ремонтирани стари сгради
в центъра и цветни килими
от лалета. Присъствието на млади
хора, студенти в Медицинския университет в града, говорещи различни езици, също е осезаемо. Едно
място от Северозапада, което не се
вписва в представата за най-слабо
развития регион на България, или
поне се стреми да промени облика
си.
За различната визия на града
допринесе и проведеният от 29 до
31 март Регионален форум по дентална медицина. След двегодишно
прекъсване от миналата година има
отново регионален форум в града.
В Плевен и региона работят 189
лекари по дентална медицина, като
само в Плевен има 120 дентални

та лекция предварително обявената лекция на д-р Савина НенчеваСвещарова: „Суперлуминисцентни
клъстерни устройства и нискоинтензитетни лазери при темпомандибуларните заболявания“.
Доц. Андреева говори за лечението на деца под обща анестезия
като метод за факрмакологично
повлияване на поведението. Въпреки техническите трудности в
залата по отношение на звука и
мултимедията по време на лекцията, тя успя да задържи внимание-

Д-р П. Стефанов и д-р П. Петева
при откриването
Г-н Георг Спартански подчерта ролята на подобни форуми не
само за професионалната общност
на лекарите по дентална медицина,
но и за повишаването на здравната
грижа.
Директорът на РЗОК, д-р Стефанова и представител на РЗИ,
също поздравиха участниците.
Д-р Павлин Стефанов, който е и
най-младият председател на УС на
РК на БЗС, се обърна към колегите си с думите: „Форумът е за вас,
колеги, необходимо е винаги да се

Д-р Б. Миланов поздравява бъдещите колеги по време на студентското състезание
цялото състезание.
Основната програма бе в зала
кабинета.
Амбициозната програма на съ- „Магнум“ на Втора клинична база
битието включваше четири прак- на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“.
Отдалечеността на залата от
тически курса, студентско състезание, за първи път двудневен „Dental другите мероприятия на форума е
Shopping Day“, лекционна и соци- факт, който организаторите трябва
ална програма. Повече от 20 фирми да имат предвид за в бъдеще.
За откриването на форума бе допредставиха новости за лечение и
шъл и кметът на Плевен. На официпрофилактика на пациентите.
В студентските игри се включи- алното откриване присъстваха д-р
ха отбори от факултетите в София Н. Шарков, председател на УС на
и Варна, като имаше и смесен сту- БЗС, д-р Б. Миланов, гл. секретар,
дентски отбор. Въпреки че бяха д-р Д. Станчева-Забуртова, зам.от по-долни курсове, те достойно председател на БЗС и председател
отговаряха на въпросите на жури- на Комисията по регистрация и
то, съставено от домакините от гр. членство, членове на същата комиПлевен, в състав: д-р Начева, д-р сия, които бяха дошли специално да
Нешев и д-р Петева. Д-р Б. Мила- подкрепят колегите си, зам.-предсенов, главен секретар на БЗС уважи дателят на РК на БЗС – Шумен, д-р
бъдещите си колеги и присъства на Д. Енчев.

Членовете на Комисията по регистрация и членство: д-р Р. Щерева,
д-р Терзийски, д-р Д. Станчева - Забуртова по време на откриването
на форума

Кметът на града Г. Спартански в неформален разговор по време на
денталното изложение
стремим към обновяване на знанията. Ние сме задължени и към традицията, защото в Плевен се проведе
първият регионален форум по дентална медицина“.

Модератор на лекционната програма бе д-р Поля Петева, секретар на РК на БЗС – Плевен.
Доц. Радосвета Андреева, дм
от ФДМ – Варна замени в първа-

то на аудиторията.
Д-р Миле Чурлинов е завършил зъботехническо училище в
Битоля, Македония. През 2010 г.
завършва Факултета по дентална
медицина към МУ – Пловдив. От
2013 г. работи тясно специализирана ендодонтия в дентална клиника
в София. Той говори за симбиозата
между различните етапи на ендодонтското лечение, като представи концепцията Endorestodontics и
свои клинични случаи.
Проф. д-р Христо Кисов, професор в Катедрата по протетична
дентална медицина на Факултета
по дентална медицина, Медицински университет - гр. Пловдив, запозна аудиторията със съвременния
бич, зъбната ерозия, което е и предизвикателство във всекидневната
практика на лекарите по дентална
медицина.
Очакваме с нетърпение следващата стъпка към затвърждаването
на РФДМ „Панорама“ в календара
на събитията на БЗС.
ДМ
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Моделът работи по метода на фракционен
вакуум - иновативна система с изключително ефективна вакуумна помпа, осигуряваща отлични резултати при предварителния вакуум и ефективно изсушаване
в края на цикъла. Това обуславя дългия
срок на съхранение на опакованите материали.
Този автоклав е автономен вариант, без
включване към водната инсталация. Затова и разполага с два отделни резервоара за деминерализирана и отработена
вода.

клас В автоклав

и
ОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ
цени от:

MELAseal 100+

за автоклав

Автоматичен
дестилатор

8 350лв.лв.

+

8 800

ПОДАРЪК
Опаковачна
ролка MELAfol

KaVo DIAGNOcam

10 280 лв.

• Диагностицира оклузален, проксимален,
вторичен кариес, както и пукнатини
без необходимост от предварително
почистване на зъба
• Резултат: негативоскопски снимки,
получени без облъчване.

+

Превърнете въздушното полиране в удоволствие!

• Повишаващ обратен наконечник 1:5 (червен пръстен);
• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден
филтър;
• 25 000 LUX.

PROPHYex 4
Въздушен инструмент за
МУЛТИФЛЕКС или Sirona куплунг
за полиране след почистване на
зъбен камък, почистване на фисури
и оклузални повърхности преди
силанизиране.

1574 лв.

• По-ергономичен, по-малък и
по-лесен за употреба с 2 ралични
накрайника

EXPERTmatic E20L

• Ниско ниво на прахообразна
прах благодарение на фокусиран
поток

лв.

• Възможност за регулиране на
количеството сода при работа
• С възвратен клапан и изцяло
автоклавируем.

1 882 лв.

EXPERTmatic E10 C

• Прав наконечник 1:1
(син пръстен);
лв.
• Без светлина;
• Пуш бутон;
• За борчета за прави и
обратни наконечници;
• Вграден воден спрей и въздух с
Промоциите важат
до изчерпване
на количествата
единичен
спрей за охлаждане.

Работете спокойно без да се
притеснявате от честите запушвания,
характерни за предлагани от други
фирми подобни инструменти.

организирани от д-р Иван Горялов

Повече за курсовете на
www.bracescourses.com

Всичко за работния процес,
цени и отстъпки на 0889 22 55 01

3 ниво

4 ниво

5 ниво

22, 23, 24 октомври 18, 19, 20 ноември
Лечение на клас 2
дълбока захапка
при подрастващ
пациент

Екстракционно
лечение

2, 3, 4 декември
Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

100% връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени
след преминаване на Ниво I

УСЛОВИЕ за връщане:
заплатена пакетна цена до 31.05.2019 г.

Теоретичен курс, организиран от д-р Иван Горялов
ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“
Базисни принципи за провеждане на ортодонтско лечение с брекети

2 юни 2019 г., 10:00 ч. - 16:00 ч.
Цена: 190 лв. с ДДС до 22.05.19 г.
220 цена
лв. с ДДС
след
22.05.19 г.
Пакетна
на 5-те
нива,
заплатени
до 31.01.2017 г.
Място
на провеждане:
гр. Пловдив, хотел Холидей Инн

Софтуер Trios
Design Studio

• Най-високата технология и
точност на сканиране
• Гъвкави хардуерни конфигурации
• Най-широкият спектър от показания
• Интегрирана интраорална HD
камера
• Индикации: коронки и мостове, фасети, инлеи, онлеи,
временни корони, частични
протези, абатмънти, имплантологично планиране, водачи, ортодонтия и др.
Неограничена свързаност с
зъботехнически
лаборатории.

• 4 работни оси
• Автоматичен чейнджър за 8 инструмента
• Мощен и прецизен шпиндел
• Корпус от лят алуминий
• Системи за безопасност
• Напълно интегрирана система
за охлаждане
• Широка гама от индикации
За корони, мостове (също напълно анатомични), инлеи,
онлеи, имплантологични надстройки, телескопични корони
и др.

3Shape TRIOS Design Studio e софтуер за дентално лечение в един
ден.
Създайте и изрязвайте корони,
инлеи, мостове, фасети и др.
Интегриран CAM софтуер за изрязване на готовите модели.
Всичко това се случва за минути!

Свържете се с нашите
CAD CAM специалисти!

20 бр.

неутрални перли

2ри ДАТИ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г.,

2 ниво

VHF N4 - машина
за мокро рязане

ПОДАРЪК

Цвят: петролено синьо, коралов и лайм.

18 - 19 септември
10 - 11 юли
Директно и индиОртодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза
на брекети и пръс- и план на лечение
тени, лигиране на
дъги

Trios 3 POD
интраорален скенер

2 016 лв.

БЕЗ ЗАПУШВАНЕ!

915

Ключови теми:
- ортодонтски преглед;
- ортодонтска диагноза и
план на лечение;
- брекети, пръстени,
ортодотски дъги, интра и
ектраорални апарати;
- фази на ортодотското лечение;
- ретенция и проследяване;
- клинични случаи.

+

49 90 лв.

ЕXPERTmatic E25L

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

TRIOS
Design Studio

VHF N4

Почистващо и смазващо масло за по-дълъг живот на вашите
инструменти.

Уредът използва структурата на зъба като
проводник на светлината

1 ниво

Trios 3 POD

KaVo Spray
(500 ml)

5 990 лв.

Апарат за диагностициране
на кариес

1093

Цялостно решение
за вашата практика

MELAdest 65

за комплект

• Обратен наконечник 1:1
(син пръстен);
• Малка глава;
• 25000 Lux;
• Вграден воден
спрей и въздух с единичен
спрей за охлаждане.

НАЙ–ДОБРИЯТ ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР
С НАЙ-ДОБРАТА РЕЖЕЩА МАШИНА

24 250 лв.

Гаранция: 18 месеца

Опаковъчна машина

7 300 лв.

VACUKLAV 31В+

Камерата е с размери Ø 25 см х 35 см и
вместимост 18 л.
3 тавички, възможност за поставяне
на контейнери и барабани.
Външни размери:
42.5 cм x 47.5 cм x 60 cм
(подходящи за 50 cм плот).
Документиране: чрез принтер, флаш
карта (допълнително).

Курсът е предназначен за всички дентални лекари, които
желаят да се потопят в магията на лечението с брекети.
Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив
IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
BIC UNCRBGSF

Записване и
информация:
0889 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

Вземете Вашето
индивидуално
предложение!

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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Хиалуронова киселина

ФОРМУЛА ЗА
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• Gengigel® prof подпомага възстановяването
на тъканите и заздравяването на раните:
▪ след поставяне на импланти
▪ след изваждане на зъб
▪ след пародонтално мащабиране
и изрязване на корена
▪ при почистване на зъбен камък
Налични в аптеките.
Gengigel® Prof е наличен в
дентално депо “Патриция ООД”

HOBO

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

www.gengigel.bg

181008 Информация за професионалната общност

Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.
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организира лекция
с практчески
упражнения
на тема:

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

РегенеРация
в паРодонталната
и имплантатна
хиРуРгия

Лектор: Д-р Давид Ботонд Хангяси (Унгария)

15

МАЙ
2019

Интер експо Център
лекция: Зала вихрен
практическа част: Зала Руен

лекция: 150 лв.
лекция + Workshop 1: 290 лв.
лекция + Workshop 1 & 2: 390 лв.
Цените са без ДДС.

Лекционна част:

11:00-11:30 Борба за зъбите: мекотъканен и костен мениджмънт при
случай с пародонтални заболявания.
11:30-12:00 Борба за костта: постекстракционни алвеоли и места
с дефекти. основни техники за направлявана костна
регенерация с цел ограничаване на дефекти с ксенографти
или синтетични костовъзстановителни материали.
12:00-12:30 нови синтетични материали в областта на направляваната
костна регенерация
12:30-13:00 вертикални дефекти: повдигане на пода на максиларния
синус и възстановяване на алвеоларен гребен
13:00-13:30 Борба за меките тъкани около имплантати: цели и техники
Практическа част:

15:00-16:30 Workshop 1 пародонтология. Запазване на меките тъкани
около естествени зъби: покриване на гингивални рецесии с
коронарно преместено ламбо.
16:30-18:00 Workshop 2 имплантология. избор между резорбируеми
и нерезорбируеми мембрани за регенерация на неовладяни
костни дефекти.
За курса:
Мекотъканнен и костен мениджмънт:
Разнообразието на биоматериали предлагани от botiss позволява използването
им при всяка клинична ситуация. По време на курса д-р Хангяси ще предостави
своите напътствия за правилна комбинация от биоматериали за мекотъканна и
костна аугментация. Ще сподели своите впечатления от новите биоматериали,
като collacone® max, mucoderm® punch и permamem®, както и предвалителен протокол и съвети за употреба. Ще бъдат показани различни методи за увеличаване
на гингивалният обем и количеството кератинизирана гингива около имплантати,
с фокус върху правилният дизайн на ламбото и избора на подходящ мекотъканен
материал, с цел постигане на предвидими резултати. Лекторът има за цел да
опише критериите, според които се взимат решения за различните ситуации в
ежедневната практика.

СпонСоР:

С ЛюБеЗнОТО
СъДейСТвИе нА

За лектора:
Д-р Давид Ботонд Хангяси получава докторската си степен по дентална медицина през 2007 в университета в гр. Сегед, Унгария.Завършва своята следдипломна специализация и получава степен Specialist in Periodontology.Той ръководи
своята частна практика в Унгария (Hódmezővásárhely) и от от 2007г. е лектор във
катедрата по Пародонтология към факултета по дентална медицина в гр.Сегед.
През периода 2013-2014 г. временно е ръководител на катедрата по Пародонтология.От 2015 г. той е академичен сътрудник в катедрата и е член на управителният съвет на Унгарската Асоциация по Пароднтология. Изнася голям брой
лекции и курсове на местно и международно ниво в областта на пародонтологията и имплантологията.Интересите му са фокусирани върху консервативна пародонтална терапия, пародонтална пластична хирургия и мениджмънт на меки и
твърди тъкани в денталната имплантология.

За ЗапиСване:

УЛ т ра Д е н та Л
тел.: 02 953 35 57,
0878 108 477, 0878 202 196
office@ultradental.net

www.ultradental.net

Елате заедно да
отпразнуваме
20-годишнината ни.
Подготвили сме Ви
страхотни изненади и
неустоими промоционални
оферти.

Очакваме ВИ
на БУЛДЕНТАЛ!

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Обновен онлайн магазин с
над 3 000 продукта на утвърдени
в бранша световни марки.

5%

Разгледайте на
shop.dentaconbg.com

#whdentalwerk
video.wh.com

Сега при Вашия
дистрибутор или
wh.com

TG-98 L
1399 лв.

-15 %

1189 лв.
WG-99 LT
1:5
1625 лв.

1380 лв.

WG-56 LT
1:1
1165 лв.

990 лв.
WG-66 LT
2:1
1335 лв.

1135 лв.

Турбини Synea Fusion
TG-98 L
› LED+ светлина
› керамични лагери
› 4-флексен спрей
› 21 W
› за Roto Quick, Multiflex,
NSK и RM куплиране
› гаранция: 12 месеца

Наконечници Synea Fusion
WG-56 LT, WG-66 LT, WG-99 LT
› със светлина
› 1:1/ 2:1/ 1:5
› интегриран спрей
› гаранция: 24 месеца

Промоцията важи за цялата серия Synea Fusion.
Цените са с включен ДДС.

Офертата важи за периода от 01 март до 31 май 2019 г.
W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

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

20190320_AD_Synea Promo_130x190mm.indd 1
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KaVo Primus 1058 Life
с нова RELAXline тапицерия

В окомплектовката са включени:
- Трипътна ръкохватка
- Турбинен шлаух
микромотор

- Piezo Скалер
- Столче за стоматолога
- Подлакътници ляв и десен
- масичка и тавички

STYLE
TYL

- Eлектрически БЕЗЧЕТКОВ

HANDMADE
E

NEW
• Издръжливост: до 185 кг;
• Най-ниска позиция - 35 см; най-висока - 83 см;
• До 5 модула за стоматологичната част и автоматично разпознаване на
нови инструменти;
• Избор между горно и долно окачване;
• SMARTdrive TECHNOLOGY – управление на мотора: запазване на висок
въртящ момент при ниски обороти и липса на вибрации при старт.
• Система МЕМО Speed запаметяване, активиране и визуализация на
зададените параметри;
• Перманентна дезинфекция чрез бутилката за дестилирана вода и
оригиналния Oxygenal;
• VACUstop система;

Стилът отговаря на мекотата.
Мекота в най-атрактивната си форма.
• Мека тапицерия с мемори пяна;
• Цветове от графит, кашмир и агава;
• Покритие, което е сертифицирано за антимикробна
защита, в съответствие с регламентите за опазване на
околната среда (United States Environmental Protection
Agency);
• Високо качество, ръчно дизайнерско зашиване;
• Изключителна ръчна изработка, произведена в Германия.

• Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
• Осветително тяло Maia LED или KaVO Lux 540 LED.

Турбина MASTER
torque M9000 L
• 23W мощност
• Керамични лагери
• Светловод до 25000 LUX
• Четворен спрей
• Сменяем микрофилтър
• Plasmatec покритие
• Спира за 1 секунда
• Пуш бутон с 32 N сила
на задържане

Турбина EXPERT-

1 410 лв. torque E680 L

674 лв.

• 18W мощност
• Керамични лагери
• Светловод до 25 000 LUX
• Четворен спрей
• Сменяем воден микрофилтър
• Изключително лека
• Пуш бутон с 30 N сила на
задържане
• ЕXPERTgrip покритие на
цялата турбина.

1 990 лв.

SMARTtorque LUX
S619L
• За Мултифлекс куплунг;
• Пуш бутон;
• 16W мощност;
• Глава 14,5 мм;
• Четворен спрей;
• 65 dB(A).

64 80 лв.
за 18 бр.

PROPHYpearls 15 г

Аспирационна
система
Turbo Jet 1

Сферични перли за почистване на
петна, плака и зъбен камък - пакет
15 г. НОВО ПОКОЛЕНИЕ сода за
почистване.

ПОДАРЪК
5 бр.

video.wh.com

сепаратор

сепаратор

Много популярен модел аспирационна система за един юнит
с възможност за монтиране на
Амалгам сепаратор.

неутрални
перли

#whdentalwerk

лв.
2без646
амалгам

лв.
3с450
амалгам

1 735 лв.

Амалгам
сепаратор

1-30 àïðèë 2019

Сега при Вашия
дистрибутор или
wh.com

Óíèâåðñàëåí âèñîêîåñòåòè÷åí íàíîêîìïîçèò

Електрически
микромотор EM-12 L
с повишаващ наконечник
на половин цена

Estelite
Asteria

Estesil

ÅSSENTIAL KIT - A1B, A2B, A3B, A3.5 B, A4B, NE,
OcE - 1075 ëâ / 727 ëâ. + îðãàíàéçåð
3 ØÏÐÈÖÈ - 438 ëâ / 384 ëâ. + äðúæêà çà
îãëåäàëî

Putty Soft Kit
(2*300ml)
Êîðåêòóðà HF/EHF (2*50ml)
Monoimplant Machine çà ìîíîôàçíè òðàíñôåðíè
îòïå÷àòúöè (1*380ml)

Estelite
Sigma Quick

Ïîëóòå÷åí êîìïîçèò çà åñòåòè÷íè
âúçñòàíîâÿâàíèÿ

EM-12 L +
WK-99 LT

4165 лв.
EM-12 L +
WG-99 LT

3860 лв.

EM-12 L
кит за вграждане
с потенциометър

Наконечник Synea
Fusion WG-99 LT
› 1:5
› 4-флексен спрей
› гаранция: 24 месеца

Посочените пакетни цени са след приспадната отстъпка и са валидни при еднократно плащане.
Промоцията не може да се съчетава с други оферти и отстъпки. Цените са с включен ДДС.

Офертата важи за периода от 01 март до 31 май 2019 г.
W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

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

20190313_AD_Elektromotor Promo_130x190mm.indd 1
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Äâîéíî ïîëèìåðèçèðàù
àäõåçèâåí êîìïîçèòåí öèìåíò

Estelite Sigma System Kit - 875 ëâ / 699 ëâ.
Estelite Sigma Quick 4 øïðèöè + Universal Bond 625 ëâ / 424 ëâ.

Наконечник Synea
Vision WK-99 LT
› 1:5
› покритие, устойчиво
на надраскване
› 5-флексен спрей
› гаранция: 36 месеца

À-ñèëèêîíîâ îòïå÷àòú÷åí ìàòåðèàë
(ïîëèâèíèëêñèëîêñàí)

Estecem II Kit
540 ëâ / 450 ëâ.

Åöâàù ãåë

Estelite
Flow Quick
3 ØÏÐÈÖÈ - 207 ëâ / 186 ëâ.

Åñòåòè÷åí âúçñòàíîâèòåëåí êîìïîçèò çà
âúçñòàíîâÿâàíèÿ â ïîñòåðèîðíàòà îáëàñò

Estelite
Posterior

Etching Gel
Syringe Kit
2 ØÏÐÈÖÈ 74 ëâ / 65 ëâ.

Ìàòåðèàë çà òâúðäà ðåáàçàöèÿ

Rebase II Kit

ÐA1, ÐA2, ÐA3, ÐÑÅ
1 ØÏÐÈÖA - 112 ëâ / 85 ëâ.

259 ëâ / 242 ëâ.

Специални предложения до изчерпване на количеСтвата
Валидна от 01.04 до 30.04.2019
12700
12545
12546
12175
12178
12305
10852
23350

Estelite Bulk Fill Flow SIR.U
Estelite Flow Quick OA2
Estelite Flow Quick OA3
Estelite Flow Quick High Flow A1, syringe
Estelite Flow Quick High Flow OPA2, syringe
Palfique LV Low Flow A3, A2 syringe
Estelite Color Syringe Medium Chroma Opaque
Sofreliner Tough Kit M

Стандартна
цена с ДДС

Промо
цена с ДДС

105,00
69,00
69,00
97,00
97,00
87,00
145,00
375,00

78,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.
82,00 лв.
82,00 лв.
75,00 лв.
119,00 лв.
315,00 лв.

ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
www.ultradental.net

Ñîôèÿ, óë. “Íèêîëàé Õàéòîâ” 34
òåë.: 02/95 33 557, GSM: 0878 108 346
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Солите на д-р Шуслер в денталната практика
Шуслеровите соли са минерали, естествено съдържащи се в
човешкия организъм. Като неорганични соли те са основни
структурни компоненти на тялото.
С Шуслеровите соли се цели покриване на интрацелуларните нужди и индиректно повлияване на екстрацелуларната концентрация.
Шуслеровите соли не се използват като заместваща
терапия, а като активатор, който предоставен на чувст-

вителната към дадения минерал клетка, активира
нейните енергийни процеси и ги стабилизира.
Играят ролята на транспортни системи за витамини и
аминокиселини.
Оригиналните Шуслерови соли се произвеждат от DHU,
Германия (Немски хомеопатичен съюз), на хомеопатичен
принцип в такава концентрация, в която се намират
разтворени в цитоплазмата на клетката.

Шуслерова сол №1 Calcium fluoratum D12
• Кости, хрущял

• Зъби, периодонциум

Основни функции в човешкия организъм:
y Calcium fluoratum подкрепя ефективно
формирането на кости, сухожилия, лигаменти и зъби (особено емайла) и определя
тяхната твърдост и еластичност.
y Calcium fluoratum е изключително важен
за подготовка и по време на бременност
(подпомага изграждането на зъбния емайл и
костния скелет на плода).
y Calcium fluoratum е добре да се приема
профилактично и в детска възраст за
правилно изграждане на кости и зъби.

• Сухожилия, лигаменти

ОСНОВНИ приложения на ШС №1 Calcium fluoratum в денталната практика:
y Ортодонтски корекции с цел съкращаване
периода на лечение

y Затруднен пробив на зъбите, съпроводен
със силни болки

y Рагади на устните
(съвместно с ШС №8 Natrium chloratum D6)

y Пародонтит, луксация на зъбите

y Нарушена минерализация на емайла

y Нацепен език
(съвместно с ШС №11 Silicea D12)

y Свръхчувствителност на зъбите

УТВЪРДЕНИ КОМБИНАЦИИ
Профилактика на зъбен кариес

Закъснял пробив

ШС №1

Ca flu

2 т. сутрин

ШС №1

Ca flu

2 т. сутрин

ШС №2

Ca phos

2 т. сутрин

ШС №2

Ca phos

2 т. сутрин

ШС №7

Mg phos

2 т. вечер

ШС №11

Silicea

2 т. вечер

Ако има болка,
свързана с пробива на зъби:
5-8 т.,
ШС №7
Mg phos
разтворени в
гореща вода

В продължение на 6 седмици, след
2 седмици почивка може да бъде
повторена същата схема.

Ортодонтски проблеми При ортодонтско лечение задължително включваме:
ШС №1
ШС №5

Ca flu

периост, еластичност на тъканите.

3х2 т. дневно

K phos

клетъчна обмяна, нервна система,
мускулатура, кръвообращение

2х2 т.
сутрин и обед

Arnica D6 - 1 доза 2 пъти дневно при болка след поставяне на ортодонтски
апарат или брекети, до подобрение.
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АКТУАЛНО

ОРАЛНИ ПРОЯВИ
НА МОРБИЛИ

Оралните прояви на болестта са в катаралния стадий. Петната
на Фелатов-Коплик предхождат появата на кожен обрив с 1-2 дни

З

а съжаление опасността от
епидемията от морбили в
Европа отново е на дневен
ред. Оралните изяви на болестта
са ясни, но дълго време тя
отсъстваше
като
мащабно
заболяване в България. Само
в Скопие, Република Северна
Македония, има регистрирани
800 случая на морбили,
алармира главният санитарен
инспектор, д-р Кунчев.
Дребната шарка (морбили,
брустница) е една от найразпространените инфекции на
земното кълбо, предизвиквано
от Measles virus. Понастоящем
заболяването е особено тежък
проблем за страните от Азия
и Африка. За съжаление
антиваксиналните настроения
и други фактори доведоха
до епидемии и в Европа
(Италия е последната държава
обявила,
епидемиологична
опасност). Към заболяването са
възприемчиви неболедувалите,
неимунизираните и имунологично ареактивните хора.
Причинителят на брустницата прониква в човешкия
организъм през лигавиците на горните дихателни
пътища и конюнктивата. Инкубационният период
при морбили продължава от 9-14 дни. Заболелият е
заразен през катаралния и еруптивен стадии, тоест 4-5
дни преди обрива и 4-5 дни след това.
Дребната шарка се смята за едно от найконтагиозните заболявания. Контагиозният индекс
може да достигне до 96-98%. Когато болни хора
мигрират в територии, където дълго време не е имало
брустница, заболява почти цялото население, тъй
като възприемчивостта у неимунизирани се запазва
до дълбока старост.

петна на Фелатов-Коплик,
които предхождат появата
на кожен обрив с 1-2 дни.
Петната се разполагат в
областта на моларите, върху
леко зачервена лигавица и
изглеждат като напръскани
с вар. При младежи петната
могат да бъдат пръснати и
по венците, езика и цялата
устна кухина, наподобяващи
кандидоза. През този период
температурата се задържа
висока, интоксикацията се
засилва и достига максимум
през обривния стадий.
Наблюдават
се
още:
зачервяване на небцето, езика,
венците. При тежко протичане
на заразата, могат да се
наблюдават и язви по оралната
мукоза.
Според хронологията на
проявата на усложненията
на морбили те биват ранни
(в катаралния и обривния
период) и късни, като проява
на наслоени бактериални инфекции.
Най-често болестта се усложнява от появата на
ларингити, ларинготрахеити и бронхити, пневмонии,
усложнения от страна на ЦНС, сърдечно-съдова
система, стоматити, отити, колити.
Профилактиката на това инфекциозно заболяване
се състои във ваксинация. Тя се прави на 13-месечна
възраст с триваксина. Реваксинация се назначава на
11-12-годишните с триваксина.

КАТАРАЛЕН СТАДИЙ

Продавам Дентална клиника София, кв. Манастирски ливади, ул. „Казбек“ 58 в непосредствена
близост до бул. „България“ (България Мол, Била) и
бул. „Тодор Каблешков“.
Клиниката се намира в нова и луксозна сграда.
Топ локация с удобни комуникационни връзки и
паркоместа. Има самостоятелен бизнес вход, нова
и луксозна, изпълнена по всички необходими за
дейността стандарти. Клиниката се състои от два
кабинета и самостоятелен рентген на площ от
133кв.м. Клиниката работи вече няколко години.
Цена: по договаряне
Лице за контакт: г-н Йорданов
Тел: +359/87 887 9155

Продължава от 1 до 6 дни. Началото е постепенно, с
температура, отпадналост, безапетитие и засилващ се
катарален синдром: обилна слизесто-гнойна секреция
от носа, суха дразнеща, лаеща кашлица и конюнктивит.
Този стадий продължава 3-4 дни, като към края му се
проявяват и оралните симптоми. Понякога оралните
прояви могат да бъдат и продроми на болестта, тоест
да предшестват изявата на морбили.
Наблюдават се малки бели петънца, обиколени
от червено венче по букалната лигавица, наречени

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата
годишнина на д-р Ивалина Кунчева- Милова, като
й желае да бъде здрава, да има повече поводи за
усмивки и още много години да се наслаждава на
малките, но значими неща от живота!

ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749
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София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6.
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12
e-mail: office@bzs.bg

ПРОДАВАМ ДЕНТАЛНА
КЛИНИКА В СОФИЯ

30 ГОДИНИ ВИПУСК 1989 Г.
Организира среща на 17.05.2019 в хотел "Централ", бул. "Христо Ботев" 52 от 19.30 (куверт 60 лв.)
За заплащате: IBAN: BG53S0MB91301060464901,
BIC:SOMBBGSF
Галина Петрова Димова (основание – куверт за
17.05). Моля, уточнете рибно или месно меню.
За информация: 0885208429 Галина Настева,
0888110096 Диана Шишкова; 0888925378 Лиляна
Илиева
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9167 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам
стоматологичен
юнит FOSHION FJ22 с горно
окачване. Телефон за контакт
0889530003
Продавам
стоматологичен
юнит ЮС-7М в отлично състояние, периферия и др. Телефон за
контакт-0886 73 69 46
Продавам работеща дентална
практика в гр. Бургас ул. Пиротска 35. За договаряне - д-р Юлия
Иванова 0888441066.
Продавам зъболекарска машина Гюней, модел Прогрес. Машината е с вграден ултразвуков скалер, въздушен микромотор NSК,
турбинен шлаух със светлина,
трифункционална ръкохватака и
стол за стоматолога. Юнитът е в
добро състояние и функционира
напълно. Сменена е поради обновяване на кабинета. Възможност
за оглед. София. Цена: 700 лв.
Тел: 0888 43 34 48 Д-р А. Веселинова
Продавам работеща дентална практика в центъра на София
(Граф Игнатиев), с 20 годишна
история. Има регистриран и рентгенов кабинет с OPG. Продава се
бизнеса, без имота. 0876864246
Д-р Живков
Продавам напълно обзаведен
зъболекарски кабинет в центъра
на гр. Ямбол - подходящ и за живеене – тел. 0886627258
Продавам работеща стоматологична машина „Текмил". За информация 0888 80 80 59. Цена по
договаряне.
Продавам два броя машини
ЮС 7 медия. За информация:
0887/ 532 736 – Д-р Раянлиев,
Пловдив
Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена
с 2бр.стом.стол.(текмил, дентсан) работещ дентален кабинет
в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка
с дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43
60 11 – Д-р Петкова
Продавам
стоматологичен
Юнит Olsen с компресор. Цена
1600 лв. За информация: 0882/
080 082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета
с 2 санитарни възела. За контакт
- 0888 833194 или sms (след 20h)
Продавам апартамент от 58
кв.м. на 1-ви етаж, обособен като
два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е
от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени.
Цена: по договаряне. За контакти:
0888 65 27 96 и 0886 97 21 87 –
Д-р Петрова
Продавам зъболекарски клещи
и лостове изгодно. За контакти:
0898 740 145
Продавам стоматологична ма-

шина "Адонис" с горно окачване,
с компресор. Машината е в много
добро състояние. Телефон за контакт 0898 735 631
ДАВАМ ПОД НАЕМ
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив.
За информация: Д-р Атанасов –
0885/ 88 00 43 или д-р Славова –
0885/ 84 48 42
Дава се смяна за работа в
дентален кабинет под наем в гр.
Пловдив, ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, ул. ”Съединение”
№ 42, ет. 3, каб. 3. За справка:
0899/ 690 221 и 032/ 261 170 – Д-р
Попова
Давам под наем оборудван кабинет в гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет в гр.
Пловдив. За информация: 0897/
988 845
Дава се под наем смяна и кабинет /дентален/, обзаведен, оборудван, работещ, в центъра на гр.
Пловдив. За информация: 0898/
35 75 34
Давам под наем помещение,
подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв.
„Прослав”, до пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Давам под наем стоматологичен кабинет в гр. Пловдив, ЖК.
Тракия, бл. 191 (до новата община). За контакти 0898735656.
Дава под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола- кв.
"Лозенец" в непосредствена близост до метро станция "Стадион
Васил Левски" GSM:0878 28 06 36
Давам смяна под наем в луксозен дентален кабинет, напълно
обзаведен и оборудван в кв. Павлово. Символичен наем, кабинетът си заслужава. За контакти:
0885 800783
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет. Възможно и продажба в гр. Русе, на бул.
Скобелев, до светофара. тел. 0897
84 07 92
Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на
1-ви етаж в едно с друг работещ
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет в гр.
Пловдив За контакти: 0898 35 75
34 – Д-р Петрова
ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина
търси работа на смени в гр. Асеновград или околността. За контакти: 0884/ 72 92 41
Търся колега - стоматолог за
работа в стоматологичен кабинет
на бул. "Демокрация" Бургас тел.
за контакт 0888454249 - д-р Кърджиева
Търси се зъболекар с френски
език за работа в гр. Хавър, Франция. Започване на работа - веднага. Заплащане - по договаряне.
Тел. за контакт: +33 6 99 21 36 44
Д-р Дончева
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

PRELIMINARY PROGRAM

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

June 6 - 8, 2019, Burgas-Pomorie,
Bulgaria

LIVE STREAMING OF THE LECTURES
WWW.BZS.BG
07.06.2019 - петък
Конферентна зала, Гранд Хотел „Поморие“

Зала „Атриум“, Гранд Хотел „Поморие“

09.00 – 10.50 ПРОФ. Д-Р МАРЖЕНА ДОМИНЯК, ПОЛША
- ДАЛИ ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИНГИВАЛНИТЕ РЕЦЕСИИ СА ВСЕ ОЩЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
PROF. DR. MARZENA DOMINIAK, POLAND
- ARE THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION STILL A CHALLENGE?

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

11.00 – 11.20 АЛЕКСАНДЪР БОЖИЛОВ/ТЕХНОДЕНТА
- INSPECTOT TURBINA ИЛИ КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ, ДАЛИ ТУРБИНАТА ВИ СЕ НУЖДАЕ ОТ
РЕМОНТ.
ALEKSANDAR BOZHILOV/TECHNODENTA
- INSPECTOR TURBINA OR HOW TO FIND OUT IF YOUR HANDPIECE NEEDS REPAIR.
11.30 – 13.20 Д-Р АДЖАЙ ЖУНЕЯ, ДУБАЙ/ АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- НОВИ ТЕХНИКИ С МОДЕРНИ МАТЕРИАЛИ… ДА НАПРАВИМ КОМПОЗИТНИТЕ РЕСТОРАЦИИ
КАТО В STYLEITALIANO - ЛЕСНИ И С ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ
DR. AJAY JUNEJA, DUBAI/SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
- SIMPLE TECHNIQUES WITH NEW MATERIALS … MAKING COMPOSITE RESTORATIONS
LIFELIKE, EASY TO DO AND PREDICTABLE THE STYLEITALIANO WAY.
13.30 – 15.00 Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ, БЪЛГАРИЯ/АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
15.10 – 15.30 Д-Р ТАНЯ ДИМИТРОВА/АЛПЕН ФАРМА
- ШУСЛЕРВА ТЕРАПИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР
DR. TANYA DIMITROVA/ALPEN PHARMA
- SCHUSSLER’S THERAPY IN THE DAILY PRACTICE OF THE DENTIST
15.40 – 17.00 ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯ КАМЕНОВА, БЪЛГАРИЯ
- НОВИ АСПЕКТИ НА ЛАЗЕРНОТО АСИСТИРАНЕ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.
PROF. DR. JULIA KAMENOFF, BULGARIA
- NEW ASPECTS OF LASER ASSISTANCE IN PROSTHETIC DENTAL MEDICINE.

10.30 – 12.20 ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛА МАКСИМОВСКАЯ, РУСИЯ
- ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГОВИ МЕТОДИ НА
ДИАГНОСТИКА ЗА ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА
ЛИГАВИЦА И РАННИ ФОРМИ НА РАКА
PROF. LYUDMILA MAKSIMOVSKAYA, RUSSIA
- PROPHYLAXIS AND SCREENING DIAGNOSTIC METHODS FOR
PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOSA AND EARLY
FORMS OF CANCER
12.30 – 12.50 ХИМАКС
13.00 – 15.00 ПРОФ. Д-Р ПАУЛА ПЕРЛЕА, РУМЪНИЯ
- ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ И ВЕРТИКАЛНИ КОРЕНОВИ
ФРАКТУРИ
PROF. DR. PAULA PERLEA, ROMANIA
- PERIAPICAL LESIONS AND VERTICAL ROOT FRACTURES
15.30 – 17.00 ПОЛИНА ТОСКОВА/MYPOS
- MYPOS. ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАРТОВИ
ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ
POLINA TOSKOVA/ MYPOS
- MYPOS. A NEW CARD PAYMENTS ACCEPTANCE SOLUTION FOR
DENTAL SPECIALISTS

08.06.2019 - събота
09.00 – 10.20 Д-Р МАРИАНА ЯНКОВА, БЪЛГАРИЯ
- ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
DR. MARIANA YANKOVA, BULGARIA
- ELASTIC RELINING MATERIALS FOR COMPLETE DENTURES - THEORY AND PRACTICE

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

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

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

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

12.30 – 12.50 ДЕНТСТОР БЪЛГАРИЯ

13.00 – 14.20 ДОЦ. Д-Р ИЛИАН ХРИСТОВ, БЪЛГАРИЯ
- РОЛЯТА НА ПРОГНОСТИЧНИЯ МОДЕЛАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА
КРАЙНИЯ ИЗХОД ОТ ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ASSOC. PROF. DR. ILIAN HRISTOV, BULGARIA
- THE ROLE OF THE PROGNOSTIC WAX-UP AND THE PRELIMINARY MOCK-UP FOR THE FINAL
OUTCOME OF THE PROSTHETIC TREATMENT
14.30 – 16.20 Д-Р МАРИО ПАЛОНЕ, ИТАЛИЯ
- АЛАЙНЕРИ F22: ОТ ПРОУЧВАНЕТО ДО КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
DR. MARIO PALONE, ITALY
- F22 ALIGNER: FROM THE RESEARCH TO THE CLINIC

13.00 – 14.20 ПРОФ. Д-Р РОСЕН КОЛАРОВ, БЪЛГАРИЯ
- ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ БОЛНИ С ПРИДРУЖАВАЩИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
PROF. DR. ROSSEN KOLAROV, BULGARIA
- TOOTH EXTRACTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC DISEASES
14.30 – 16.00 ПЕТЪР ГОРЯЛОВ, ИРИНА ГОРЯЛОВА, БЪЛГАРИЯ/
АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
- КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА УСТОЙЧИВО
В ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА?
PETER GORYALOV, IRINA GORYALOVA/ASSOCIATION OF DENTAL
MANAGERS IN BULGARIA
- HOW TO SUSTAINABLY LEAD YOUR DENTAL PRACTICE SO AS TO
PROVIDE THE BEST POSSIBLE SERVICE TO THE PATIENT?

Дата

Зала № 3, Гранд Хотел „Поморие“

Зала № 4, Гранд Хотел „Поморие“

08.06.2019
събота

13.00 – 14.30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД НАУЧНИЯ
КОМИТЕТ
POSTER SESSION

HANDS ON COURSE

14.30 – 16.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ORAL PRESENTATIONS SESSION

14.00 – 17.00 Д-Р ВИТОРИО ФРАНКО, ИТАЛИЯ, ФИРМА VDW GmbH
- ОФОРМЯНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ САМО С ЕДНА ПИЛА ПО СИСТЕМАТА
RECIPROC BLUE FILE
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС, МЕСТА – 18
DR. VITTORIO FRANCO, ITALY, VDW GmbH COMPANY
- SHAPING ROOT CANALS WITH THE RECIPROC BLUE SINGLE FILE TECHNIQUE
HANDS ON COURSE, PARTICIPANTS – 18

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

