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Пролетен семинар на СРК
„Съвременна дентална медицина“

на 21 и 22 Март 2015 г. Кемпински Хотел Зографски - София, зала София

Предварителна лекционна програма: 
Събота, 21 Март 2015
08:00 – 09:00 - Регистрация
09:00 – 09:30 - Oткриване
09:30 – 11:00  - Д-р Зви Ластер, Израел: „Биомеханика на периимплантита“
11:30 – 13:00 - Проф. Баксман, Германия: „Лечение на II клас деформации”
13:00 – 14:00 - Обяд
14:00 – 16:00 - Д-р Адриана Йосифова, д-р Красимир Златев, БОПОИ:
„Меки тъкани и импланти: мениджмънт преди имплантиране и при разкриване“
16:15 – 17:45 - Д-р Румен Илиев: “CBCT 3D анализ: важен помощник за диагнозата и лечението в ендодонтията, имплантологията и 
ортодонтията“
Неделя, 22 Март 2015
09:00 – 10:30 -  Д-р Пиотр Вуйец, Полша: „Съвременни ендодонтски подходи“
11:00 – 12:30 - Проф. Божидар Йорданов: „Съвременни протетични концепции в денталната имплантология“
12:30 – 13:30 - Обяд
13:30 – 15:00 - Д-р Джорджо Гликос, Италия: „Техника на имедиатно натоварване при единични и множествени импланти“
15:00 -  Обявяване на победител за студентска стипендия

Курсове, 22 март:
09:00 – 10:30 Д-р Румен Илиев: 
"Обучение за работа с CBCT 3D софтуер за имплантология, ортодонтия и имплантология" 
обучение за работа с CBCT 3D софтуер за имплантология, ортодонтия и имплантология. До 20 участници, изисква се те да си носят
лаптопи за инсталация на специализирания софтуер. КУРСА Е БЕЗПЛАТЕН!

11:00 – 13:00 Д-р Пиотр Вуйец, Анна Маковска, Полша: "Овладяване на Crown - down ротационна техника за обработка на коре-
нови канали с използване на Endostar пили" Цена 70 лв., до 20 участници.
14:00 17:00 - Д-р Адриана Йосифова, д-р Красимир Златев:
“Апикално преместени ламба”, върху свински глави, до 15 участници. Цена 300 лв.
09:00 – 12:30 - Проф. Мартин Баксман, Германия: „Лечение на клас II деформации”, до 20 участници. Цена 480 лв.
13:00 – 17:00 - Проф. Мартин Баксман, Германия: „Приложение на микроимплантите в ортодонтията”, до 20 участници. Цена 480 лв.

За записване в курсовете се изисква платена такса участие за лекционната част!

Такса участие само за лекционната част: 
до 13 Март 2015 – 50 лв.
от 16 Март 2015 – 70 лв.
На място – 100 лв.

Банкова сметка: 
БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – кл. СОФИЯ
BIC:     FINVBGSF
IBAN:  BG36FINV91501014634125

За студенти:
До 20 Март 2015 – 20 лв.
На място – 50 лв.

Организаторите запазват правото си за промени в програмата

БЪЛГАРСКО
НАУЧНО

ДРУЖЕСТВО
ПО ДЕНТАЛНА

МЕДИЦИНА

Гала вечеря /22 ноември от 20:30ч./
куверт  45 лв.,

записване до 15 ноември

Уважаеми колеги,
УС на СРК на БЗС напомня на своите редовни членове,

че срокът за плащане на ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС за 2015 г. изтича на 31 март.

Участниците получават по 12 кредити по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и
студентите 1,3 студентски кредита 
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Завършил дентална медицина в 
Медицински университет в Лодц през 
2006 г.

Веднага започва докторантура в ка-
тедрата по ендодонтия в същия уни-
верситет, като я защитава през 2013 г. 

Преподавал е на студенти в клиника 
и предклиника.

Специалност по Консервативно лече-
ние и ендодонтия от 2012 г.

От 2010 г. е лектор с теми в облас-
тта на модерните ендодонтски техни-
ки, чел е лекции въвВаршава, Краков, 
Познан, Гданск, Олщин, Биалищок, 
Елблаг, Козалин, Шчечин, Горзов ве-
ликополски, Миелец, Любин, а също 
и Русия – Калининград, Курск, Санкт 
Петербург и Естония в Университета 
Тарту.

От 2011 работи в собствена лимити-
рана ендодонтска практика.

Автор е в ендодонтския блог www.
perfendo.blogspot.com, където публику-
ва своите случаи. Член е на Полската 

Д-р Красимир Златев

Д-р Златев се дипломира през 
1985 г в Стоматологичен факултет 
гр. Пловдив. До 1991 г работи като 
общопрактикуващ стоматолог в гр. 
Долни Чифлик.През 1991 г разкрива 
частна практика в гр. Варна.От 1997г 
участва в курсовете по пародонтоло-
гия на проф. Марк Данан.Приоритети 
в практиката са пародонтологията,и
мплантологията,комплексните лече-
ния.Член е на Управителния съвет на 
Българското Общество по Пародон-
тология и Орална Имплантология .

Проф.д-р Мартин Баксман
2005- Придобива специалност Ор-

тодонтия в Германия и е регистриран 
член на Ортодонтското общество в Ве-
ликобритания

От 2005- хонорован преподавател в 
Кралския колеж, Лондон, Великобри-
тания

От 2006- супервайзър в Университета 
в Бон, Германия

От 2007- основава първата частна ор-
тодонтска практика в Кемпен,Германия

И гостуващ професор в Кралския Ко-
леж в Лондон

От 2008- международен лектор на на-
учни и медицински форуми

От 2010- гостуващ професор в Уни-
верситета в Севиля, Испания

От 2011- основава две ортодонтски 
практики в Гелдерн, Германия

От 2012- Директор на „IZB- Институт 
за дентални и практически открития“

Проекти и разработки
Основава “MyOrthoLab”- специализи-

рана ортодонтска лаборатория
Създател и изпълнител на  герман-

ската онлайн платформа за счетоводни 
въпроси- www.kfo-abrechnungshilfe.de

Консултант към научни издания, 
Angle Orthodontist, American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Ortopedics, 
European Journal of Orthodontics

Няколко статии и публикации, автор 
на „ Фиксирани клас II апарати“

Създател на ортодонтски апарати и 
инструменти като Клас II апаратът“ ВМТ 
Баксман мини телескоп“, функционални 
ортодонтски апарати “SymBlock” и др.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ: 
„Лечение на клас II деформации”
Описание: ТЕОРИЯ:
- Етиология на клас II
- Защо и кога трябва да лекуваме 

клас II ?
- Функционално лечение на клас II
- Представяне на SymBlock и ВМТ(the 

Baxmann Mini Teleskop)
- Дистализация
- Усложнения при лечение на клас II
WORK SHOP на типодонти:
- Поставяне и активация на ВМТ
- Отстраняване на възникнали услож-

нения
- Сваляне на ВМТ

„Приложение на микроимпланти-
те в ортодонтията” Описание:

ТЕОРИЯ:
- История на ортодонтските импланти
- Съвременен дизайн на ортодонтски-

те мини импланти
- Предаставяне на Baxmann Lingual 

O.S.A.S.
- Анестезия
- Вмъкнати техники
- Кога и как да натоварим ортодонт-

ските импланти
- Представяне на случаи
WORK SHOP на типодонти:
- Ръчно и машино поставяне на им-

планти
- Вестибуларно и палатинално поста-

вяне
- Свързване на импланти и фиксира-

не на брекети

Д-р Пиотр Вуйец

Представяне на лекторите за Пролетен семинар на СРК:

Проф. Божидар Йорданов

“Съвременни протетични 
концепции в денталната 
имплантология"

Резюме на курса:
Съставянето на лечебен план е под-

чинено на протетично направлявания 
триизмерен подход в денталната им-
плантология. Протезистът импланто-
лог носи цялата отговорност за успеха 
или неуспеха на лечението. Грешки при 
планирането могат да доведат до труд-
но предвидими биологични и техниче-
ски усложнения. Анализът на рискови-
те фактори с биомеханичен характер е 
ключов момент в имплантатното про-
тезиране. Кои от тях са реално опасни 
за крайния успех? Какви са научните 
доказателства относно влиянието им 
върху успеха на лечението? Отговори-
те на тези и други въпроси са обект на 
настоящата лекция.

Д-р Джорджо Гликос

Образование:
1982–1988 - Медицински факултет Па-
виа, Медицина и хирургия 
Специализация по Орална хирургия в 
отдел по лицево-челюстна хирургия на 
университета в Милано
Специализация по медицинска хидро-
логия (балнеология) в университета в 
Павиа  
1995-1998 - Школа по биоенергетична 
медицина Болоня

1998 -  Стаж в университет Бокони в 
Милано  
Множество курсове по имплантология и 
орална  хирургия в Италия, САЩ и др.

Трудов стаж:
1988–2002 - Работи като стоматолог в 
Павиа и Милано, продължаващо обу-
чение по орална хирургия, импланто-
логия и пародонтология, особено в 
областта на остеопластиката, направ-
лявана тъканна регенерация, синус 
лифтинг и т.н.
1995–1999 - Работи в областта на Ме-
дицинска хидрология в Рабби терме в 
собствена клиника. Специализация на 
тема: „Приложение на кренотерапия 
при комлексно пародонтално лечение“
2002 -2014 Свободен имплантолог в 
ацредитирани структури

Бивш ръководител Отдел по Орална 
и лицево-челюстна хирургия на меди-
цински център Падех-Пория в Тибери-
ас, Израел (2002 – 2014).

Завършил Еврейския университет в 
Йерусалим, Факултет по дентална ме-
дицина през 1973.

Специализира Оралбна и лицево-
челюстна хирургия в болница Пория, 
Тибериас, Израел и Болница Кралица 
Виктория, Източен Гринстед, Англия 
като завършва през 1980.

2001 – 2004 е президент на Израел-
ското общество по Орална и лицево-
челюстна хирургия.

Произведен е за старши преподава-
тел в медицинския факултет на уни-
верситета Бар Илан, Израел.

През годините д-р Ластер е изобре-
тил и разработил над 20 иновативни 
инструменти и техники за фиксация 
на фрактури; разработил е нови мо-
дели импланти за имедиатно постек-
стракционно натоварване и за горна 
дистална зона без да се прилага синус 
лифтинг. Изобретил е два специални 
дистрактора за алвеоларен гребен.

Автор на 7 глави в 6 учебника и на 
29 статии.

Лектор в много международни фору-
ми а също така е извършил много де-
монстрационни операции.

Д-р Зви Ластер

Биомеханика на периимплантитите
Пери имплантитите са най-честата 

за отпадането на остеоинтегрирани 
импланти. За да се предотврати този 
процес трябв ада сме запознати с би-
омеханиката на периимплантита. При 
търсенето на отговорите се изясни, че 
макроархитектурния дизайн е от ос-
новно значение.

Анализа показа, разпределението 
на напрежението в шиечната област е 
ключово и доведе до разработка нов 
дизайн в тази зона

Микро ресните на остеобластите, 
които работят като механични сензори 
играят важна роля при рекцията на на-
товарване.

Ще се представи концепция за нов 
дизайн на „крилати“ импланти за име-
диатно натоварване и кост тип D5; ще 
се представят и изследвания върху жи-
вотни за обясняване на биомеханиката 
на периимплантита.

ендодонтска асоциация, Европейско-
то ендодонтско общество и Полската 
асоциация по дентална ергономия.

Как да се справим със затрудненията 
в ендодонтията:

В лекцията ще бъдат разгледани 
следните основни теми:

1) Трудна и анормална анатомия: чес-
тота, вариации, диагностика, съставяне 
ан лечебен план според случая;

2) Почистване и разширение на ек-
стремално криви канали и S-образни 
канали: техника, рискове, усложнения, 
мерки за пстигане на предсказуеми ре-
зултати

3) Реална 3D обтурационна техника 
на каналите: методи, избор на метод 
според случая

4) Бързо релечение със съвременните 
системи: предимства на съвременните 
NiTi ротационни инструменти, избор.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: 
"Овладяване на Crow - down рота-

ционна техника за обработка на 
коренови канали с използване на 
Endostar пили.”

Водещи на курса са: Д-р Пьотр Вуй-
ец и Анна Маковска от фирма Poldent 
- Полша.

Описание:
- Подготовка на зъба за ендо лечение
- Кофедам и Рентгенография
- Endostar files - протокол за обработ-

ка на канала
- Обработка на широки канали с голе-

ми апикални пили
- Всичко най - ново и модерно в прото-

кола за промиване и активация.
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Конично Лъчева Компютърна Томо-
графия

Нов поглед над триизмерните изо-
бражения посредством

апаратите за компютърна рентге-
нова диагностика и специализира-
ните софтуерни продукти на фирма 
,,PLANMECA“ 

Конично-лъчевата компютърна то-
мография (СВСТ) е едно съвременно  
рентгеново изследване и нов стан-
дарт в рентгеновата диагностика, 
превърнало се в необходимост за съ-
временната дентална практика.

Желанието на лекари и пациен-
ти- да бъдат постигнати оптимални 
клинични резултати, налага СВСТ 
изследването да бъде съчетано с из-
ползването на професионални соф-
туерни продукти. Те дават възмож-
ност както за преглед и пълен анализ 
на изображенията, така и за създава-
не на лечебен план и обособяване на 
отделните му клинични етапи. Едно-
временно с това, чрез тях, може да се 
извърши симулация и  визуализация 
на крайния резултат от лечението.

Рентгеновите апарати и специали-
зирания софтуерен пакет на компа-
нията PLANMECA, със своите въз-
можности позволяват на клиницисти 
от всяка област на денталната меди-
цина да визуализират, анализират и 
планират клиничните си случаи.

Демонстрация на възможностите 
на специализираните софтуерни 
продукти.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: 
За работа с CBCT СОФТУЕР при 

ортодонтски, имплантологични и ен-
додонтски случаи

По време на курса участниците ще 
бъдат обучени за работа с 3D софту-

Д-р Румен Илиев

Завършва ФДМ – София през 1990 
г. Лекар по дентална медицина с над 
20 годишен опит в областта на есте-
тичната дентална медицина. Завър-
шени специализирани курсове по ен-
додонтия, имплантология и естетика 
в зъбопротезирането.Над 10 годишен 
опит в боравенето и използването 
на рентгенова  апаратура  за образ-
на диагностика в денталната меди-
цина. Ръководител и собственик на 
дентална клиника“ Естетика“, както 
и на „3D Рентгенова лаборатория - 
Илиеви Дент“ , оборудвана с рентге-
нова апаратура и специализираните 
софтуерни продукти за обработка и 
анализ на 3D изображения на фирма 
PLANMECA. Лектор и водещ на прак-
тически курсове в областта на есте-
тичната дентална медицина. По на-
стоящем, член на УС на СРК на БЗС и 
сертифициран лектор и демонстратор 
на продуктете на Heraeus Kulzer – Гер-
мания.

Д-р Адриана Йосифова 

Завършва ФДМ- София през 1983 
година. Призната специалност По-
ливалентна стоматология във ФДМ- 
София през 1987.Специализира 
Имплантология и Протетика вър-
ху импланти в СФ Париж-7 (1991-
1994г.). Специализира Пародонто-
логия в СФ Париж-5(1996-2000г.). От 
1991 до 2000 г. има поливалентна 
частна практика. От 2000 до 2015 г. 
има специализирана частна практи-
ка в областта на пародонтологията и 
имплантологията.Член на Френско-
то Общество по Пародонтология и 
Орална Имплантология. Основател 
и председател на Българското Об-
щество по Пародонтология и Орална 
Имплантология.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС:
Апикално преместени ламба
Описание на практическо  упражне-

ние върху свински глави

Упражнението ще протече в три час-
ти:

Теоретична част: история, видове 
апикално преместени ламба, хирур-
гични техники, хирургични етапи вър-
ху свински глави

Меки тъкани и импланти 
Мениджмънт преди, по време на 

имплантиране и при разкриване на 
имплантите

Значението на мекотъканното об-
кръжение на денталните импланти 
като фактор за здрави периимплант-
ни тъкани често пъти е подценява-
но в практиката. Позовавайки се на 
научни публикации и изследвания 
от специализираната литература и 
представяне на собствени клинични 
случаи, авторите обръщат внимание 
на необходимостта от запазване и 
увеличаване на обема на гингива-
та около имплантите. В лекцията се 
представят хирургични техники поз-
воляващи аугментиране на меките 
тъкани. Целта на авторите е да под-
чертаят значението на неподвижната 
и достатъчно дебела гингива за дъл-
готрайността на имплантите и естети-
ката на периимплантатните тъкани.

Пролетен семинар на СРК
СЛЕДКОНГРЕСНА ПРОГРАМА:

ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
„АКТУАЛНИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И
СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА“

24 МАРТ 2015 г., ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА, ЗАЛА КОНФЕРАНС 5

Курса е предназначен за дентални асистенти, медицински се-
стри и лекари по дентална медицина.

Продължителност 3 часа.
Курса е безплатен, на модули с до 30 участници!
I Модул: 24 Март, 09:00 – 12:00
II Модул: 24 Март, 13:00 – 16:00
Теория:
Ще бъдат представени най-новите правила за дезинфекция в 

Европа. Ще бъде описано на какво да се обръща внимание при 
подбор на съответните материали.

Ще бъдат описани и практическите действия при тези процеси.

Практика:
Участниците ще бъдат запознати на практика с методите на де-

зинфекция и ще могат под контрол на лектора да ги приложат.
За записване офис СРК на БЗС,  ул.”Райко Даскалов” №1 В, 

тел. 02 988 25 25 и 0888 588 060

Демонстрация: Ще бъде извърше-
на демонстрация върху свинска гла-
ва на апикално преместено ламбо в 
смесена дебелина. Демонстрацията 
ще покаже разкриване на имплант, 
поставяне на цикатризационен винт и 
апикално преместено ламбо, с което 
се цели увеличаване на кератинизи-
раната гингива около имплант.

Практическо упражнение:/ за всеки 
един от участниците/ Върху свинска 
глава се прави апикално преместено 
ламбо частична дебелина. Целта е  
увеличаване количеството на кера-
тинизирана гингива около естествен 
зъб .Същия метод се използва и за 
създаване на необходимото пред-
протетично хирургично пространство 
при корени и дълбоко фрактурирани 
зъби, както и за увеличаване на кера-
тинизираната гингива при зъби носи-
тели на обвивни корони или куки на 
подвижни протези.

ер и ще направят съответни анализи 
върху „фантомни“ пациенти. 

Ще се обсъждат анализите на кур-
систите.

Необходимо е участниците да носят 
собствен лаптоп. 

Уважаеми колеги,
 На 27.03.2015-29.03.2015 г. ще се проведеЧетвърти 

Национален Форум по дентална Медицина гр. 
Плевен, УС на СРК взе решение за заплащане на такса 
участие вразмер на 20 лева на редовните си членове. 

Подробна информация може да намерите на страницата 
на РК на БЗС-град Плевен www.bzs-pleven.com , телефон 

за резервации 0888 882 905.  елаещите да участват да 
се обърнат към офиса на СРК на БЗС 02/9882525 или 
0888588060 за записване и евентуално настаняване.

Уважаеми колеги,
На 11.06.2015-13.06.2015 г. ще се проведе
XV Юбилеен Конгрес на БЗС в гр. Бургас,

както всяка година досега УС на СРК ще изплаща
70 лева от таксата за участие в конгреса на своите 

редовни членове.
Таксата за участие е 110 лева и цената за куверта за гала 

вечерята е 60 лева. Има възможност за настаняване 
в хотел „Луксор“ до изчерпване на стаите. За повече 

информация тел: 02/988 25 25- офис на СРК на БЗС и на 
сайта на събитието: www.events.bsz.bg 
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Богатството на структури в лицево-
челюстната област и основно в устна-
та кухина, предопределя големия брой 
възможности за възникване на огни-
ща. Огнището само по себе си пред-
ставлява слаба инфекция (подпраго-
во дразнене), която не е достатъчно 
силна, за да предизвиква клинични 
симптоми.  По пътя на физиологични-
те процеси организмът я ограничава 
(локализира), но при спад в имунната 
защита на организма (вирусна инфек-
ция, стрес, преумора и др.) огнището 
преодолява локалната защита и по-
влиява чрез съединителната тъкан от-
далечени органи и системи.

Болестните изменения на базата на 
фокалната активност често пъти са 
напълно обратими при навременното 
откриване и отстраняване на първоп-
ричините.

Много често пациентите биват насо-
чени за търсене на фокална инфек-
ция чак когато са изчерпани всички 
други диагностични възможности. 
Това забавя във времето откриването 
на първопричината и прилагането на 
етиологично лечение, а нерядко води 
и до агравиране на заболяването.

Ето защо познаването на фокалната 
инфекция и нейното диагностициране 
е от изключителна важност за всички 
дентални лекари.

До сега у нас диагностиката на фо-
калната инфекция се осъществяваше 
предимно с ЕКТ на Гелен, но наред 
с предимствата си този метод има 
редица недостатъци - затруднено 
приложение при по-изразена кожна 
пигментация, „блокада” при първо те-
стуване, известен субективен момент 
при отчитането. Ето защо тестът на 
Гелен отстъпва място на по-съвре-
менните обективни методи за огнищ-
на диагностика  като инфрачервената 
термография.

Почти всички патологични процеси в 
организма протичат с промяна в тем-
пературата – възпалитени процеси, 
регенеративни процеси, алергично 
възпаление, хипер и хипофункция на 
ендокринните жлези, неоплазмена 
пролиферация и др.

Инфрачервената термография (на-
речема още термовизионната диагно-
стика) е съвременен метод за фокал-
на диагостика, при  който посредством 
инфрачервена камера обективно се 
диагностицират скрити инфекции.

Инфрачервената камера представля-
ва високочувствителна, високо-техно-
логична апаратура, която регистрира 
инфрачервения спектър на излъчване 
на човешкото тяло, като по този начин 
отчита безконтактно температурата 
в това поле и дава възможност за об-
стоен и тясноспециализиран анализ на 
получените данни. (Фиг 1)

Инфрачервента термография е безо-
пасен, неинвазвен метод за диагности-
ка, който може да се прилага дори при 
бременни. Изследването включва ня-
колко термични заснемания с инфра-
червената камера, с фокус в областта 
на главата, шията и при необходимост 

Термодиагностика на фокалната инфекция в лицево-
челюстната област
Д-р Рая Грозданова-Узунова, дм

Фиг.1 Термично заснемане при инфра-
червената термография

торса. Термичните изображения се об-
работват и анализират чрез специална 
компютърна програма.

Регистрираните по този начин огни-
ща се маркират допълнително, като се 
отбелязва и максималната им темпе-
ратура. По този начин могат да се сте-
пенуват огнищата по тяхната актив-
ност, което ще улесни подреждането 
им в плана на лечение. (Фиг.2)

Инфрачервената термография е 
надежден метод за диагностика на  
фокална инфекция – безсимптомно 
протичащи заболявания на зъби, па-
родонт, синуси, тонзили, щитовидна 
жлеза,  лимфни възли, ТМС, алергии 
– които предизвикват общо заболява-
не на организма, което не се повлиява 
от конвенционалната терапия. (Фиг.3, 
4, 5, 6)  

Фиг.2 Компютърна обработка на образите

Фиг.6  Щитовидна жлеза лимфни възли

Фиг.3 Двустранен максиларен синуит

Фиг.4 Артрит на темпоромандибу-
ларна става

Фиг.5 Ангажирани подчелюстни

Фиг. 7  Ендометриоза 

Като част от фокалната диагности-
ка инфрачервената термография се 
ползва и за скрининг на цяло тяло – за 
налични безсимптомно протичащи па-
тологични процеси. (Фиг.7)

Успешно се ползва и за оценка на 
опорни зъби и импланти – прогноза,  
относно възможността за тяхното на-
товарване, както и за проследяване 
на оздравителния процес след хирур-
гични интервенции.

Изследвахме 246 пациенти с три раз-
лични метода за фокална диагностика 
– Електрокожен тест на Гелен, контак-
на термография по Рост и инфрачер-
вена термография, за да установим 
предимствата и недостатиците им. От 
проведените проучвания стигнахме 
до извода, че инфрчервената термо-
графия има редица предимства:

Диагностичен метод без контраинди-
кации;

Безконтактен, неинвазивен и безбо-
лезнен метод;

Пести време;
Намален риск от фалшиво положи-

телни резултати при пациенти с кожни 
възпаления, поради разработване на 
специфичен протокол;

Добра информативност и възмож-
ност за сравнение. Резултатът от из-

следването е представен под формата 
на термични образи, които са лесни за 
разбиране и от пациента, и от колегите 
дентални лекари;

Директен електронен трансфер на 
данните, което изключва фактора чо-
вешка грешка при преноса на данните; 

Възможност за прецизен софтуерен 
анализ на регистрираните данни е 
най-ценното му качество, тъй като от-
пада субективния момент при прецен-
ката за наличие на активни огнища, 
а понякога лечението на огнището е 
свързано със сваляне на големи и скъ-
поструващи конструкции и наистина 
трябва да сме сигурни в реалността на 
фокалната диагностика.

В заключение може да се обобщи, 
че инфрачервената термография е 
съвременен и обективен метод за ог-
нищна диагностика и може да бъде от 
голяма полза в ежедневната дентална 
практика на лекараите по дентална 
медицина за уточняване на диагнозата 
при  неизяснени казуси, тъй като дава 
насоки за наличие на  огнища както 
в лицево-челюстната област, така и в 
целия организъм. 
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Концепцията за минимална инвaзив-
ност е логичният естествен подход в 
съвременната дентална медицина и е 
от особена важност както за пациента, 
така и за лекуващия специалист.

Ментумът се приема от някои клини-
цисти за сигурна област. Там обаче съ-
ществуват анатомични структури, като 
ментален отвор, предната извивка на 
менталния канал (ПИМК), мандибуларен 
инцизивен канал (МИК), срединни  линг-
вални канали (СЛК) и латерални линг-
вални канали (ЛЛК) които представляват 
интерес за клинициста фиг № 1-4. 

Конично-лъчевата компютърна томография 
в изследването на долночелюстните 
интерфораменни канали”
Д-р Димитър Йовчев, доктор
Главен асистент в Катедра по oбразна и орална диагностика, ФДМ-София

В литературата все по-често се публи-
куват клинични случаи с невро-сетивни 
нарушения при пациенти след поставя-
не на имплантати в предните участъци 
на мандибулата, свързвани със засяга-
нето на гореизбороените  канали.

При травмиране на ПИМК и МИК мо-
гат да се очакват сетивни нарушения, 
свързани с увреждането на n. alveolaris 
inferior и съответно неговия инцизивен 
клон, разположен в МИК. 

При увреда на кръвоносните съдове 
в срединните или латерални лингвални 
канали с диаметър над 1 мм съществу-
ва риск от кръвоизливи. Някои от тези 
случаи могат да са животозастрашава-
щи и дори да наложат необходимост от 

Фиг. №1. Дължина на ПИМК - разстоя-
нието от най-медиалната точка на мен-
талния отвор до най-медиалната точка 
от стената на менталния канал. 3D об-
раз с маркиран мандибуларен канал.

интубация на пациента.
Резултатите от наше ретроспективно 

проучване извършено върху 200 образи 
от пациенти, целящо да се изследват 
долночелюстните канали в  интерфора-
менната област (ПИМК, МИК, СЛК и ЛЛК) 
чрез конично-лъчева компютърна томо-
графия (КЛКТ) показаха, че чрез прило-
жения от нас протокол каналите в мен-
тума могат да се визуализират детайлно.

В проучвания на чужди автори, от-
носно дължината на ПИМК се отчитат 
минимална и максимална стойности, 
вариращи от 0 до 9 мм. Резултатите от 
нашето изследване показаха дължини 
от 0-7.7 мм като при приблизително по-
ловината от пациентите се среща най-
малко една ПИМК с дължина над 2 мм.

Установихме, че чрез КЛКТ данните и 
правилното позициониране на срезове-
те може да се извърши точно измерва-
не дължината на този анатомичен ва-
риетет и така да се подпомогне травми-
рането на n.alveolaris inferior. Не винаги 
обаче преди хирургични интервенции 
в т.ч. и преди интраосално зъбно им-
плантиране се налага приложение на 
КЛКТ. От друга страна проучвания со-
чат, че чрез панорамните томографии 
(ПТ) и интраоралните рентгенографии 
(ИР) откриването на ПИМК не е сигур-
но, а измерванията са недостатъчно 
точни. Според данните ни в случаите, 
когато са налични само ПТ и/или ИР и 
съответно предстои интервенция, бли-
зо до менталния отвор, за да се запази 
съдово-нервния сноп в мандибуларния 
канал е необходимо спазването на зона 
на сигурност над 5 мм медиално от ме-
диалния ръб на менталния отвор.

По отношение на МИК намерихме, че 
каналът е почти постоянна (по - често 
двустранна) находка, откриваща се в 
92.5 % от случаите, изследвани с КЛКТ 
Фиг. №2. При 14 % от случаите има 
поне един МИК с диаметър над 2 мм.

За разлика от високите относителни 
дялове на откриване на МИК в анато-
мичните изследвания (доближаващи 
100%) при конвенционалните рентге-

Фиг. №2. Двустранни МИК идентифи-
цирани и измерени чрез панорамна ре-
конструкция (горе) и орторадиален срез.

Фиг. №3. а) Измерване диаметъра на 
СЛК с диаметър 1.34 мм. Триизмерно 
реконструиран образ и сагитален срез в 
участъка 31-41.

Фиг. №4. Триизмерно реконструиран 
образ при срез в аксиалната равнина на 
пациент с едностранен (десен) ЛЛК при 
областта на зъб 43.

нографии резултатите са повече от не-
задоволителни. Литературната справка 
показва, че МИК може да се идентифи-
цира чрез ПТ едва в 26.6 – 51.7 % от 
случаите..

За да се визуализират СЛК и ЛЛК 
рентгенографски, би следвало оста на 
централния лъч да съвпадне с оста на 
канала. При правилно изпълнение с 
ИР по паралелна техника могат да се 
визуaлизират СЛК в до 70% от случаи-
те, а с ПТ до 92%.

Откриването на ЛЛК с конвеционал-
ни рентгенографии е силно затруднено 
поради от медиалния им ход и тънката 
компакта на стената. По тези причини и 
поради сумарното свойство на рентге-
новите образи ЛЛК обикновенно не се 
виждат на ПТ и ИР.

Ние установихме, че при КЛКТ об-
разите СЛК варират от 0 до 3 броя на 
пациент. При около 1/4 от всички па-
циенти съществува поне един канал с 
диаметър над 1 мм, създаващ риск от 
възникване на критичен кръвоизлив 
при травмиране на съдово-нервния 
сноп Фиг. №3. 

При половината от пациентите се от-
криват ЛЛК. С диаметър над 1 мм са при 
11% от случаите, като същите канали се 
намират предимно при премоларите.

В заключение следва да се отбележи, 
че КЛКТ е надежден метод за изследване 

на каналите в интерфораменната област. 
Информацията за техните анатомични 

особености може да послужи за предо-
твратяване увреждането им при им-
плантиране и позволява на клиницисти-
те да изберат най-подходящото място 
за поставяне на имплантатите. 

Предварителните данни за каналите 
в интерфораменната област и техните 
особености получени чрез КЛКТ дават 
възможност за максимално успешна 
имплантология и минимално инвазивна 
хирургия.

Специални профилактични грижи при деца с 
увреждания
Д-р Лилия Дойчинова, дм
Главен асистент в Катедра по „Детска дентална медицина” ФДМ, МУ- София

Въведение 
Детството е период, в който се из-

вършват динамични процеси на растеж 
и развитие и сложни процеси за уста-
новяване функциите на оралните струк-
тури. Вродените и рано придобитите 
дефекти в изграждането на детския 
организъм смущават индивидуално-
то му развитие. Аномалиите променят 
цялата жизнена дейност на детето, в 
това число пълноценното изграждане 
на оралните структури, което влошава 
оралното здраве.

Във всяко общество съществува група 
деца с увреждания, които ограничават 
възможностите им за провеждане на 

орални грижи и това увеличава риска от 
развитие на орални заболявания. Тези 
деца са в по-неблагоприятно положе-
ние в сравнение с останалите здрави 
връстници. Лечението им е трудно, из-
исква специални условия и може да от-
неме много време. Често се провежда 
само в “спешни случаи”. Обществото ни 
е в дълг към децата и хората с увреж-
дания.

1. Цел и задачи 
Цел на дисертационният труд е да се 

изгради система за оказване на специ-
ални орални грижи при деца с увреж-
дания. 

За реализиране на поставената цел 
бяха формулирани следните задачи:

1. Да се установят познанията и учас-
тието на грижещите се за децата с ув-
реждания (лекари по дентална меди-
цина, родители и специални педагози) 
за необходимостта от осигуряване на 
профилактични орални грижи.

2. Да се оцени спецификата на риска 
от развитие на зъбен кариес при деца 
с нарушено зрение, увреден слух, ум-
ствена изостаналост и аутизъм, като 
се направи оценка на стандартните 
рискови фактори за развитие на зъбен 
кариес, специфичните рискови факто-
ри, които са бариера за провеждане на 

профилактиката и лечението му и инди-
видуалните специфични рискови фак-
тори на всяко дете.

3. Да се изработи система от специал-
ни орални грижи, съобразени със спе-
цификата на риска при изследваните 
групи деца с увреждания като се изра-
боти карта на риска от зъбен кариес и 
за всяко дете да се създаде и отчете ин-
дивидуална профилактична програма.

2. Материал и методи
Изследването обхваща 190 деца с 

увреждания на възраст между 5 до 12 
години (30 с нарушено зрение; 100 с ув-
реден слух; 30 с умствена изостаналост 
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* Гипсовите, демонстрационни модели са изработени от д-р Любомир Калчев
Фиг. 1 Модели на зъби без и със зъбна плака и зъбен камък *

Фиг. 2 Обучение с гипсови модели на дете с нарушено зрение

Фиг. 3 Брайлов инструктаж за орална хигиена

Фиг. 4 Обучение в орална хигиена на дете с нарушено зрение

3.2.2. Методики за деца с невербална 
комуникация - деца с увреден слух, ум-
ствена изостаналост и аутизъм.

За мотивацията на децата бяха из-
ползвани мотивационни анимационни 
филмчета на Colgate и American Dental 
Association; мотивационни диапози-
тивни филмчета на Френския съюз 
за орално и дентално здраве, UFSBD 
(Union Francaise pour la Sante Bucco 
– Dentaire). Използвани бяха мотива-
ционни кукли, порцеланови фигурки 
„зъбни дяволчета”, цветни постери, пис-
менни инструкции за деца и родители.

За децата беше изработена картинна 
система за обучение в правилата на 
оралната хигиена и бяха използвани 
принципите на постепенност, подкрепа 
и позитивна емоция.

За по-малките деца, които още не мо-
гат да четат, знанията се въвеждат под 
формата на игра, свързана с любимата 
играчка на детето.

Мотивационните и обучаващи мате-
риали се поднасяха по атрактивен и 
забавен начин за създаване на интерес 
и улесняване на възприемането на ин-
формацията. 

Обучението е подчинено на опреде-
лени правила. Използваните жестове 
трябва да са пестеливи, точни и ясни, 
а изразът на лицето да подсилва жеста 
на ръцете. Говорът трябва да е бавен с 
почертана и ясна артикулация. Целта е 
превръщането на всяка стъпка от орал-
ната хигиена в стереотип. Той се реали-
зира чрез многократното повтаряне на 
всяка стъпка докато не се убедим, че 
е постигнат успех и детето изпълнява 
правилно инструкциите.

Използвани бяха техниките – „Казвам, 
показвам, правя”, модифиицирана в 
„Показвам, правя” и „Прави като мен”. 
Прилагани бяха методът на визуалната 
педагогика с картинната система за ко-
муникация  - P.E.C.S.  (Picture Exchange 

и 30 с аутизъм) и контролна група от 100 
здрави деца 

За установяване на познанията за не-
обходимостта от профилактични орал-
ни грижи при децата с увреждания бяха 
анкетирани 150 лекари по дентална 
медицина; 138 родители на деца с ув-
реждания; 95 специални педагози от 
столични училища. Анкетираните са 
включени в проучването чрез случаен 
подбор. 

При децата с увреждания, обхванати 
в изследването (с нарушено зрение, 
увреден слух, умствена изостаналост 
и аутизъм) се оцени спецификата на 
риска от развитие на зъбен кариес. 
Диагностиката беше извършвана чрез 
оценка на риска по стандартните риско-
ви фактори - възраст, интензитет на ка-
риеса, въглехидратно хранене, орална 
хигиена, флуорна профилактика, про-
филактични прегледи, социален статус, 
кариозност на родителите, новопояви-
ли се кариеси за една година и качества 
на слюнката. В това изследване картата 
за определяне на риска беше обогате-
на с проследяване на допълнителните 
специфични рискови фактори, опреде-
лящи параметрите на затрудненията на 
децата, които да бъдат използвани за 
изработване на специални превантивни 
програми. За оценката на специфични-
те рискови фактори се търсеше инфор-
мация за вида и степента на уврежда-
щото състояние на детето, степен на 
умствена изостаналост, мускулна коор-
динация и подвижност, степен на кому-
никация и степен на самостоятелност. 

Клиничното и инструменталното из-
следване на зъбния статус се извърш-
ваше чрез визуално наблюдение с на-
чален диагностичен праг D1, отразяващ 
най-ранните визуално уловими лезии и 
използването на DIAGNO-dent pen при 
случаите, изискващи по-прецизна диаг-
ностика.

За всяка една от четирите групи деца 
с увреждания, които бяха обект на из-
следването се изработи карта на риска 
от зъбен кариес след оценката му. В нея 
се подреждаха по силата на риска ус-
тановените стандартни, специфични и 
индивидуални рискови фактори за раз-
витие на зъбния кариес. За всяко дете 
беше изработена и реализирана про-
филактична програма. Профилактични-
те програми се построяваха на базата 
на три принципа като се изработваха 
корекционни мерки спрямо установе-
ните стандартни, специфични и ивди-
видуални  рискови фактори, изведени в 
съответната карта на риска. 

3. Корекционни мерки спрямо устано-
вените рискови фактори

За корекция на рисковите фактори 
бяха създадени две методики: 

3.1. Методика спрямо рисковия фак-
тор „въглехидратно хранене”.

Корекциите се извършват след анализ 
на хранителен дневник, отразяващ хра-
нителния режим на детето за 7 дни. На 
базата на откритите рискове в хранене-
то се набелязваха корекционни мерки, 
съобразени с естеството на бариерите 
пред съответните деца. Целта беше да 
се изградят полезни хранителни навици 
при децата и да се намали консумация-
та на вредни за денталното им здраве 
прости захари. Корекционните мерки 
включваха провеждане на мотивация и 
обучение на родителите за промяна на 
хранителния режим на детето, училищ-
но обучение за въглехидратното хране-
не и рационалния хранителен режим в 
часовете за здравно възпитание. 

3.2. Корекционни мерки за рисковия 
фактор орална хигиена.

За корекция на рисковия фактор 

„лоша орална хигиена” бяха създадени 
методики за обучение на орална хиги-
ена за всяка изследвана група деца с 
увреждания. 

Всяка от тях се състои от две части:
Образователна част в два етапа:
- Обучение за частите на лицето, уст-

ната кухина и структурата на зъбите;
- Обучение за причините за развитие 

на кариес - орална хигиена и въглехи-
дратно хранене.

Корекционно-възпитателна част:
- Обучение за създаване на практи-

чески умения за поддържане на орална 
хигиена;

- Прилагане на техниката „казвам, по-
казвам, правя‟.

Програмата за обучение на орална 
хигиена се провеждаше в осем посеще-
ния за период от една година. В тях се 
извършваха необходимите корекции на 
техниката за измиване на зъбите. При 
всяко посещение се отбелязват в спе-
циален фиш поведението на детето, 
отношението на родителя, демонстри-
раната техника за измиване на зъбите, 
усвоените движения и продължителнос-
тта на орално-хигиенната процедура.

3.2.1. Методика за мотивация и обу-
чение на деца с нарушено зрение.

При обучението се използваха сензор-
ните и тактилните усещания на децата. 
Прилагаше се техниката „казвам, показ-
вам, правя”, модифицирана в „казвам, 
показвам, усещам, правя” и техниката  
„ръка върху ръка”.

За обучението бяха използвани де-
монстрационни модели от пластмаса, 
изработени от нас увеличени гипсови 
модели на зъби без и с кухини и Брай-
лов инструктаж за орална хигиена.

Communication System) и игра. 
Обучението на децата с увреден слух 

се провеждаше на жестомимичен език 
от лекаря по дентална медицина  с по-
мощта на специален педагог. Обучение-
то на децата с аутизъм и умствена изо-
станалост се провеждаше от родителите 
и специален педагог след инструкции от 
лекаря по дентална медицина. 

Всеки успешен етап се поощрява с 
похвала, насърчение или малък пода-
рък, а не с лакомство. Задължително се 
демонстрира подкрепящо поведение от 
страна на обучаващия.

Децата трябва непрекъснато да бъдат 
хвалени и за най-малкия успех. Колкото 
по-щедра е похвалата, толкова по-голя-
ма е вероятността, детето да извърши 
даденото действие, което искаме от 
него. Усмивките са задължителен еле-
мент на невербалния  начин за насър-
чаване на детето.

3.2.3. Отчитане на профилактична-
та програма за всяко дете.

Оценката на програмата за орална хи-
гиена се извършва като се отчитат полу-
чените резултати по следните критерии: 
Ниво на орална хигиена; Поведение на 
детето; Отношение на родителите; Де-
монстрирана техника за почистване на 
зъбите; Продължителност на орално-хи-
гиенната процедура; Усвоените движе-
ния за провеждане на правилната орал-
но- хигиенна процедура. 

Оценката е в зависимост от сбора на 
точките: Много добра – 15 – 18 точки;  
Добра – 12 -15 точки; Средна 10 – 12 
точки; Под средното – 8 – 10 точки;  
Много лоша – под 8 точки.

Програмата за промяна на хранител-
ния режим се оценява по отношение на 

приема на мляко и млечни произведе-
ния, съотношението на  въглехидрати : 
мазнини: белтъчини,  брой и вид на по-
хапванията.

4. Резултати
Резултатите ще бъдат отразени в мно-

го съкратен вид, поради ограничения 
обем на представянето.

4.1. Анкетни данни – дентални лекари.
Мнозинството от денталните лекари 

нямат знания за децата с увреждания. 
Само 4,7% имат знания за тази детска 
популация, а останалите 3,3% посочват, 
че те са съвсем недостатъчни. Само 
21% смятат, че информацията трябва 
да се получава по време на следването, 
а останалите 79% са на мнение, че най-
подходящи са методичните указания. 

Резултатите показват, че само 10% от 
денталните лекари са имали пациенти 
със специални нужди и само 18,7% са 
оказвали понякога дентална помощ на 
такива пациенти. Останалите 71,3% не 
са работили с тази популация деца.

Според отговорите най-честата при-
чина е по ”спешност“ (58%), следвана 
от лечение на кариес (27%), пародон-
тални проблеми (9%) и екстракция на 
зъб (5%), а в по-редки случаи регуляр-
ни профилактични прегледи (1%). Това 
разпределение ясно показва, че децата 
със специални потребности търсят ле-
карска помощ едва, когато имат услож-
нение, причиняващо болка и незначи-
телна част от тях търсят превенция. 

При анализа на срещаните затрудне-
ния при работа с децата с увреждания 
се изтъква силното негативно поведе-
ние (89%), автоагресията на децата 
(7%) и агресия към денталния лекар и 
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Фиг. 5 Мотивационни материали

Фиг. 6 Картинна система за обучение на орална хигиена**

**Картинките са нарисувани от д-р Богдана Ангелова,
гл. асистент в Катедрата по ЛЧХ, ФДМ, София

Фиг. 7 Мотивационни материали

неговия екип (4%).
4.2. Анкетни данни – родители.
Според родителите бариерите за 

ползването на дентална помощ са ня-
колко. За 39,8% от анкетираните това 
е страха от зъболекар, при 24,6% това 
са финансовите затруднения на семей-
ството, 27,1%  посочват трудностите 
при откриване на подходящ дентален 
специалист, който да лекува тяхното 
дете с увреждания, а за 8,5% бариерата 
е силното негативно поведение на дете-
то и отказа му да съдейства. Родители-
те показват липса на знания за значе-
нието на оралното здраве, като важна 
част от общото здраве. Това определя и 
установеното неглижиране на оралните 
грижи при тези деца.

4.3. Анкетни данни – специални педа-
гози.

Преобладаващата част от специални-
те педагози (92%) нямат знания за орал-
ното здраве на децата с увреждания.  
Три четвърти от анкетираните посочват 
необходимостта от такава информация 
(75,3%), а една малка част (6%) не же-
лаят да я получават. Останалата около 
една пета част от запитаните не могат 
да преценят необходимостта от подоб-
на информация (18,7%).

4.4. Оценка на риска  от развитие на 
кариес при деца с увреждания.

От горната диаграма се вижда, че най-важните рискови фактори при децата с увреждания са интензитетът на кариеса DMF (T+t) и лошата орална хигиена и приема на 
нискомолекулни въглехидратни храни, вредни за зъбното здраве.

Диаграма № 1 Диаграма № 2

АСОЦИАЦИЯ НА ФРЕНСКО-ГОВОРЯЩИТЕ СТОМАТОЛОЗИ
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СЪВМЕСТНО СЪС СТОЛИЧНА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЗС
и подкрепата на Френски културен институт 

ОРГАНИЗИРА 
СЕМИНАР НА 16 И 17 МАЙ, 2015 г.

На тема: "Нови минимално инвазивни концепции за протетична 
реставрация, муко-гингивална хирургия, CAD/CAM.

Новости в детската дентална медицина." 

ОСНОВЕН ЛЕКТОР: ПРОФ. ЖАН-ФРАНСОА ЛАСЕР, Зам. Декан на 
Университета в бордо, Франция, Президент на френската асоциация 

по естетична дентална медицина.

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА:
16.05.2015 г.  (събота)
 8.30 – 9.00 – регистрация;
 9.00 – 10.30 – проф. Ж-Ф. Ласер (ФДМ - Бордо) - Керамика 
и биологично ориентирана философия на лечението. Нови 
минимално инвазивни подходи. Природа и миметика, развиване 
на собствено чувство на възприятие, използване на фасети и 
адхезивно фиксирани керамични възстановявания в минимално 
инвазивния план на лечение, „no prep” – възстановявания без 
препарация;
10.30 – 11.00 – кафе пауза;
11.00 – 11.45 – д-р Франсоа Вигуру (ФДМ - Бордо) – Тунелните 
съединително тъканни присадки: от техниката към клиничното 
приложение – първа част
11.45 – 12.30 – д-р Жан-Филип Пиа (ФДМ - Бордо) – Дистални зъби: 
без щифтове и без корони  – първа част ;

12.30 – 14.00 – обяд;
14.00 – 14.45 – д-р Жан-Филип Пиа – втора част;
14.45 – 15.30 – д-р Франсоа Вигуру – втора част:
15.30 – 16.00 – кафе пауза;
16.00 – 17.30 - проф. Ж-Ф. Ласер – Рехабилитация на цялото 
съзъбие и лечение на абразия и ерозия.

17.05.2015 г.  (неделя)
Новости в детската дентална медицина 

9.00 – 10.30  -  доц. Патрик Руаз (ФДМ - Бордо) – Да разберем 
повече за емайловите дисплазии при децата и юношите, за да 
лекуваме по-добре.
10.30 – 11.00 – кафе пауза
11.00 – 12.30 – Кои са новите превантивни стратегии на 2015 г. 

Място на провеждане: Парк хотел Москва, зала  „Европа” - 
партер
Контакти: д-р Иван Чакалов, email: uanio@yahoo.com

Такса правоучастие – 90.00 лв. до 01.05.2015 г.,
след .01.05.2015 г. – 120.00 лв.

Начин на плащане: 
- В офиса на СРК на БЗС – София, ул.”Райко Даскалов” №1 В, 
тел. 02 988 25 25
- БАНКОВА СМЕТКА: 

IBAN: BG36FINV91501014634125
BIC: FINVBGSF
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