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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:
Д-р Джорджо Гликос, Италия:
"Техника на имедиатно натоварване при единични и множествени импланти"

Д-р Пиотр Вуйец, Полша:

„Съвременни ендодонтски подходи“

Д-р Адриана Йосифова, д-р Красимир Златев, БОПОИ:

„Меки тъкани и импланти: мениджмънт преди имплантиране и при разкриване“

Проф. Божидар Йорданов:

“Съвременни протетични концепции в денталната имплантология“

Проф. Баксман, Германия „

"Лечение на II клас деформации”

Д-р Румен Илиев:

“CBCT 3D анализ: важен помощник за диагнозата и лечението в ендодонтията, имплантологията и ортодонтията“

Проф. Йозеф Пифко, Унгария:

„Тенденции в дизайна на съвременните импланти“

Курсове:

Д-р Румен Илиев:
"Обучение за работа с CBCT 3D софтуер за имплантология, ортодонтия и имплантология"
Модули по 90 минути с до 10 участници,
изисква се те да си носят лаптопи за инсталация на специализирания софтуер. КУРСА Е БЕЗПЛАТЕН!
Д-р Адриана Йосифова, д-р Красимир Златев:
“Апикално преместени ламба”, върху свински глави, до 15 участници.
Д-р Джорджо Гликос, Италия: курс с клинична демонстрация, до 10 участници.
Проф. Баксман, Германия:
„Лечение на клас II деформации с BMT и приложение на микроимплантите в ортодонтията”

За записване в курсовете се изисква платена такса участие за лекционната част!
Таксите участие за курсовете ще се уточнят допълнително с лекторите!
Такса участие само за лекционната част:
За студенти:
до 13 Март 2015 – 50 лв.
До 20 Март 2015 – 20 лв.
от 16 Март 2015 – 70 лв.
На място – 50 лв.
На място – 100 лв.
Банкова сметка:
БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – кл. СОФИЯ
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG36FINV91501014634125
Организаторите запазват правото си за промени в програмата
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Извънредния конгрес на Българския зъболекарски съюз:
анализи, прогнози и решения.
И малка надежда за по-добра 2015 година ...
На 13.12.2014г. в Парк хотел Москва
се състоя, извънредния конгрес на БЗС.
Датата и мястото бяха съобразени с извънредната ситуация която се намира
не само нашата съсловна организация,
но и цялата държава. Красноречив факт
за това е, че до последния момент не
бяха ясни значителна част от параметрите по НРД 2015, както и ситуацията с
КТБ. И все пак, амбициозен дневен ред:
1. Решения във връзка с казуса с Корпоративна Търговска банка.
2. НРД - 2015г. Вземане на решение по
чл.11, т.11 на Устава на БЗС за даване
мандат на Комисията по рамково договаряне за подписване на договора по
задължителното здравно осигуряване
с НЗОК.
3. Избор на член на УС на БЗС, представител на район Перник.
4. Утвърждаване на представител на
БЗС в Комисията за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по
задължителното здравно осигуряване.
5. Изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина.
6. Фонд за финансово подпомагане
на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми.
6.1 Отчет на Контролната комисия
на БЗС за финансовата дейност на
Фонда за финансово подпомагане на
редовни членове на БЗС със здравословни проблеми.
6.2 Промени в Правилника за дейността и изразходването на средствата
на Фонда за финансово подпомагане
на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми (ПДИСФ) и взимане
на решение по чл.33 на ПДИСФ.
7. Медицински стандарти в денталната медицина.
8. Продължаващо медицинско обучение
на лекарите по дентална медицина.
9. Разни

Той бе реализиран напълно, което говори за пореден път за изключително
проявена конгресна култура на избраните делегати от районите колегии. Ако
трябва да бъдем честни не мина и без
"закачки". Проблем се оказа невъзможността за регистрация на закъснели делегати, след отчета, който даде мандатната комисия. Това намери своя израз
в „прехвърчалите на искри“ между колегите. В залата имаше над 300 делегати,
което осигури възможност за взимане
на решения по всички точки от дневният ред. По първа точка - Решения във
връзка с казуса с Корпоративна Търговска банка. " д-р Б. Миланов, направи обстоен анализ на всичко, което се случи
след 20 юни 2014. Важно е да се подчертае, че бяха поднесени само факти,
без да бъде правен какъвто и да е политически, икономически, банков и всякакъв друг коментар. Във втората част на
своето изложение той, направи сравнителен анализ на финансовата ситуация
на БЗС от 31.12.2008г. до 1.12.2014г. Основният мотив за това бе да бъдат взети
най-правилните решения относно справяне с кризисната ситуация. Конгресът
прие направения анализ и подкрепи категорично предложените решения. По
втора точна от дневният ред думата бе
дадена на д-р Георги Димов, председател на комисия по НРД.
Той направи изчерпателен анализ на
ситуацията, като подчерта, че буквално часове преди конгреса е постигнато
споразумение, което ще даде възможност, да бъдат увеличени цените за основните дейности. Той бе откровен, че
вече станалото традиция, всичко да се
решава в последните часове на изтичащата година, отново ще бъде факт.
Конгресът почти единодушно даде
мандат за подписване на НРД 2015 при
параметри. Наред с това той пое ангажимент да бъдат информирани всички

районни колегии. По точка три от дневният ред за нов член на УС на БЗС бе
избрана д-р Венета Павлова по предложение на РК Перник. Това се наложи поради избирането на д-р Валентин
Павлов за депутат в четиридесет и третото Народно събрание и съобразено с
всички законови и уставни нормативни
актове. За нов член на комисията по
НРД бе избрана д-р Ирена Божидарова,
председател по Комисия по дентална
практика и професионална защита.
Д-р Боряна Нецова, представи постъпило заявление, чрез РК Пловдив
относно промените в кодекса по професионална етика. Бяха представени
становища на самата КПЕ и комисия
на КНА. След проведената дискусия в
залата, бе взето решение през 2015г.
двете комисии да работят съвместно,
относно актуализирани на този изключително важен за нашата съсловна
организация нормативен акт, който да
бъде предложен за обсъждане на извънредния конгрес 2015.
По точка седем, д-р Гачев, направи
обстоен анализ за медицинските стандарти. Длъжни сме да подчертаем и
благодарим на д-р Гачев за подготвените материали за всеки един делегат
по този изключително важен въпрос. В
проведената дискусия, бяха направени
изказвания, които свързаха пряко този
проблем с възможностите за реализация и развитие на младите лекари по
дентална медицина.
По точката свързана с управленията
на Фонда, бяха направени предложения, които залата не прие. Въпреки, че в
мотивите си д-р Николай Шарков, подчерта че тази тема е основна в последните два управителни съвета.
В точката свързана следдипломното
обучение д-р Силвия Димитрова, направи впечатляващо експозе в което
обоснова причините и проблемите в
търсенето на нови решения в развитие-

то на продължаващото следдипломно
обучение на лекарите по дентална медицина. В дискусията бяха дадени, като
добър пример, не само националните
форуми по дентална медицина, но и
организираните и проведени самостоятелно от районите колегии форуми - РК
София, РК София - област, РК Пловдив,
РК Варна, РК Пазарджик, РК Ямбол.
Конгреса завърши традиционно с връчване на награди на номинираните за
лекари по дентална медицина за 2014г.
от отделните районни колегии. За такъв
бе номиниран и удостоен с награда от
името на РК София - д-р Георги Димов.

УС на СРК

НАУКА
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Четвъртият научен конгрес
на Столична Районна Колегия на БЗС
с участието на БНДДМ в нов формат
На 22 и 23 ноември 2014 г. в зала София
на хотел „Кемпински Зографски” се проведе Четвъртия научен конгрес на СРК на
БЗС при съучастието на Българското научно дружество по дентална медицина.
Научният конгрес беше открит от председателя на СРК на БЗС д-р Олег Гладков.
Приветствие към участниците в конгреса
поднесоха деканът на ФДМ в София проф.
д-р Андон Филчев, председателят на БНДДМ проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска и председателят на БЗС д-р Борислав
Миланов.
На откриването присъстваха и председателят на комисията по квалификация и акредитация към БЗС д-р Силвия Димитрова,
както и някои председатели на районни колегии от страната. Свежи цветя и сърдечни
поздравления към организаторите поднесоха д-р Силвия Димитрова и д-р Нелия
Михайлова, председател на Пловдивска
районна колегия.
Първата лекция беше изнесена от познатия вече гост-лектор д-р Филиппо Кардинали, който заинтригува аудиторията с богато
илюстрирана лекция на тема „Изолация на
оперативното поле”. Тя беше последвана от
научна програма, включваща 16 тематично
разнообразни презентации на преподаватели от ФДМ в София, защитили докторати
през 2012, 2013 и 2014 г. Научните резултати и придобитият опит на презентаторите,
беше представен по подходящ за аудиторията начин, пречупен през призмата на
практическото му приложение. Изрази на
проявения професионален интерес към
поставените проблеми, доказателствения
материал и разискваните постижения на
представените научни разработки бяха постоянно пълната уютна зала, многобройните въпроси към лекторите и провокираните
дебати между колегите.
В края на втория ден на конгреса лекционната програма беше закрита с лекцията на
д-р Фабио Козими „Съотношението на усмивката – една нова техника”.
Отличната видимост, осъществена чрез
два екрана създаде необходимия комфорт
за протичане на всяко представяне.
Желаещите да се усъвършенстват имаха
възможност да се включат в практически
курс.

Научният конгрес се съпровождаше от
мини - дентално изложение. А на 22-ри
ноември беше организирана официална
вечеря от ръководството на Столична Районна Колегия.
Оригиналната идея и организирането на
конгреса в един различен формат от предходните конгреси на СРК на БЗС и БНДДМ привлече над 500 участници предимно
от столична колегия и доказа необходимостта от разнообразяване на формите за
продължително следдипломно обучение.
Д-р Елка Н. Радева, дм
Проф. д-р С.Топалова-Пиринска, дм
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Съвременен подход към оралните проблеми на астматиците, лекувани с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи симпатикомиметици
Д-р Емилия Карова, дм
Бронхиалната астма е едно от най-често
срещаните хронични заболявания на нашето време, което засяга всички възрастови
групи и е най-разпространената хронична
болест сред децата. Според СЗО 20% от
населението на света страда от алергични
заболявания, а около 300 милиона от тях
от астма. По данни от мащабно изследване
направено през 2011г., разпространението
на бронхиалната астма в България е 14,5%.
Лечението на бронхиалната астма се осъществява основно чрез контролиращи антиастматични медикаменти, които се приемат ежедневно за продължителен период
от време и независимо че нямат незабавен
резултат, подобряват белодробната функция и качеството на живот на пациентите.
Най-ефективни в лечението на персистиращата астма са инхалаторните кортикостероиди, прилагани самостоятелно или
в комбинация с инхалаторните дългодействащи симпатикомиметици. Комбинираните
инхалаторни препарати водят до по-бърз
контрол над заболяването с по-ниска доза
на инхалирания кортикостероид. Основното преимущество на инхалаторната терапия е, че медикаментът се доставя директно в дихателните пътища и осигурява
висока локална концентрация, избягвайки
риска от странични системни ефекти.
Високата честота на разпространение на
бронхиалната астма и особеностите на използваните инхалаторни средства за нейното лечение са основните причини да изберем за обект на изследването астматици,
лекувани с едни от най-често използваните
съвременни комбинирани инхалаторни препарати - Seretide, Symbicort и Foster. Те се
предлагат като устройства, в които активната съставка се инхалира под формата на
прах. Важно е да се отбележи, че наблюдаваните лекарствени средства са с различно
съдържание на помощни вещества (захари): Seretide - 12,5 mg Lactose monohydrate,
Symbicort - 0.730 mg Lactose monohydrate и
Foster - без помощни вещества.
Системните и местни странични ефекти на тези лечебни средства са добре известни и се познават от практикуващите
лекари. Към момента липсват достатъчно изчерпателни данни в литературата за
вредните им въздействия върху тъканите в
устата на възрастни пациенти или, ако има
такива, те са противоречиви.
Това ни даде основание да проведем
своето изследване върху астматици със
средна по тежест изява на болестта, на
възраст от 20 до 55 год., които са без придружаващи заболявания и назначена терапия, повлияващи изследваните параметри
на слюнката. Изключени са пациентите с
лош орално-хигиенен статус и пародонтални заболявания.
Изследванията са направени в 2 посещения с интервал от 6 месеца между тях.
Всички участници в настоящото проучване попълниха анкетна карта, състояща се
от въпроси в три основни направления: 1)
данни за тяхната възраст, пол и образователно ниво; 2) самооценка на страданието им и 3) информация за хранителните и
орално-хигиенните им навици.
Интерес представляват някои от резултатите на тази анкета, разкриващи както
субективните оплаквания от устната кухина, така и наличието на рискови фактори,
свързани с храненето и здравната култура
на болните от астма.
Най-честите субективни оплаквания сред

астматиците са сухота в устата (при 64,2%),
следвана от повишена чувствителност на
зъбите (при 24,7%) и сухота в очите (при
17,3%). Повишената чувствителност на зъбите се среща и в контролната група със
сходна честота. Установи се сигнификантно по-висок относителен дял на астматиците по показателите сухота в устата и в очите, в сравнение с контролите (χ2,p<0.05).
Наблюдава се тенденция за увеличаване
на сухотата в устата с увеличаване давността на астматичното заболяване, без
да се установяват статистически значими
разлики (χ2, p=0.151).
Разпределението на пациентите по групи,
според съобщените данни за употреба на
захарни изделия показва, че и в двете групи (контроли и астматици) преобладават
тези, които често употребяват захар и захарни изделия – от 2-6 пъти в седмицата и
по 1-2 пъти дневно.
По отношение на консумацията на безалкохолни напитки, характерна за групата на
астматиците е честата консумация на безалкохолни напитки - 2-6 пъти седмично, 1-2
пъти дневно и повече, в сравнение с контролната група.
В групата на астматиците преобладават
нередовните посещения при денталния
лекар или само по спешност, докато редовните посещения са едва 33,3%.
Денталното здраве на астматиците зависи от много фактори и само част от тях са
свързани с индивидуалното състояние на
оралните им тъкани и органи. Основното
заболяване понижава имунната защита на
организма и по този начин прави твърдите
зъбни тъкани по–податливи на неблагоприятни външни въздействия (намалено
слюноотделяне, увеличена киселинност на
зъбната плака, лоша орална хигиена).
Устната кухина е входна врата за въздействие на различни външни фактори,
вкл. и лекарствени средства, които могат
да имат положително или отрицателно локално въздействие.
Установено е, че видът, дозата, честотата
и продължителността на приеманите антиастматични препарати влияят върху промените в слюнката и денталния статус на
болните.
Изследване на показателите на слюнката
Слюнката има първостепенно значение
за състоянието на тъканите в устата, като
предпазва зъбния емайл и оралната лигавица чрез защитните механизми, които
притежава. Всяка нейна количествена или
качествена промяна би повлияла и оралния статус.
Нестимулирана слюнка
Визуалното изследване на нивото на хидратация показа, че 33,3% от астматиците са
с ниско ниво на хидратация, докато при контролната група техният дял е 5%. Разликите
между двете групи са сигнификантни.
Установи се статистически значима пониска средна стойност за количество на
нестимулираната слюнка в групата на астматиците в сравнение с контролната група.
Намерените данни от обективното изследване на количеството на нестимулираната слюнка съвпадат и с установеното
вече в анкетата изразено субективно усещане за сухота в устата при астматиците.
Намалената секреция на слюнчените жлези най-вероятно се дължи на симпатикоми-

метика от инхалатора.
Средните стойности за рН на нестимулирана слюнка са на границата между умерена
и нормална киселинност (6.77 и 6.81), като
сравнението между астматиците и контролите не показва статически значими разлики.
Стимулирана слюнка
Изследвани са количеството, рН, буферния капацитет и количеството на Str.
Mutans. При всички направени сравнения
по отделните показатели не се намериха
статистически значими разлики.
За проследяването на промените в буферния капацитет и количеството на Str.
Mutans в слюнката използвахме два теста
(тестове до стола на пациента), които са
лесни за приложение и предоставят ценна информация при цялостната оценка на
оралното здраве на пациентите.
Изследване на буферния капацитет чрез
GC Saliva-Check Buffer - върху три тестови
подложки се накапва слюнка и се отчита
промяната в цвета след 2 минути. За всяка
промяна в цвета се поставят точки. Буферните възможности на слюнката се интерпретират след сбора на точките за трите
тестови подложки.
Изследване на количеството на Str.
Mutans чрез Saliva-Check Mutans – Тестът
не зависи от бактериалния растеж, поради което не са необходими инкубатори
или други уреди. Той използва много специфични имуно-хроматографски процеси
и може да даде прецизни резултати само
за 15 минути. Тази точност е възможна,
тъй като тестовото устройство съдържа 2
моноклонални антитела, които селективно
откриват само вида на S. Mutans. Бактерии
от други видове не могат да повлияят на
резултата.
Проследяване на стойностите на рН
на зъбната плака в хода на провежданото лечение
рН на зъбната плака за цялата уста Средната стойност за астматиците е 6.45,
а при контролната група - 6.37. Не се установяват статистически значими разлики
между двете групи.
Средните стойности на рН за горните зъби
са значимо по-ниски в сравнение с долните
и при двете сравнявани групи. Полученият резултат е очакван, тъй като слюнката
може да прояви по-добре очистващите си и
защитни функции върху зъбите на долната
челюст, отколкото на горната.
При пациентите на лечение със Seretide
и Symbicort също се наблюдават по-ниски
стойности на рН на горните зъби в сравнение с долните. Получените резултати могат да бъдат обяснени с: 1) наличието на
вкусови коригенти в тях, които увеличават
киселинността на повърхността, върху която се задържат; 2) намаленото количество
на нестимулираната слюнка при астматиците, което допълнително увеличава риска
за горните зъби; 3) дишането през устата
при немалка част от тях, поради наличие
на полипи и изкривена носна преграда.
За да проследим в динамика влиянието
на комбинираните препарати, изследвахме
промените в рН на слюнка в продължение на 30 минути след инхалиране на
лекарствените средства.
Изследването показа, че в групата на
астматиците и в двете посещения средните стойности са най-ниски на първата и

петата минута след инхалиране на лекарствените средства. Те са между 5.6 и 5.7.
В следващите измервания, и при двете
визити, рН плавно се покачва, като достига най-високи стойности на 30-та минута.
Наблюдава се тенденция за нормализиране на киселинността на слюнката, въпреки
че оралната среда остава все още умерено
кисела – рН не надвишава 6.10.
Сравнението на началните стойности
на рН на нестимулирана слюнка с тези от
1-та и 5-та минута след инхалирането на
медикамента показва статистически значимо понижение. Установени са и сигнификантно по-ниски средни стойности на рН
на слюнка на 30-та минута в сравнение с
началните измервания.
Наличието на различно количество вкусови коригенти в изследваните инхалатори се
отразява и в измерените много ниски стойности за рН на слюнката на 1-та минута –
5.45 и на 5-та минута – 5.5 в първата визита на пациентите, лекувани със Seretide.
Най-високи стойности на рН са измерени
при пациентите лекувани с Foster, въпреки,
че разликите не са значими. И тук до 30та минута стойностите нарастват и в двете
посещения, но средата в устата се запазва
умерено кисела (рН=6.2) след употребата
на който и да е медикамент.
Промени в рН на зъбна плака в продължение на 30 минути след инхалиране на лекарствените средства
И в двете посещения на астматиците измервнията показаха, че след инхалация на
лечебния препарат най-ниски са стойностите на 1-та и 5-та минута (стойностите се
колебаят между 6.05 и 6.13). До 30-та минута рН стойностите нарастват и достигат
до 6.27 при първия преглед и 6.33 при втория. При контролния преглед на болните от
бронхиална астма се наблюдават по-високи средни стойности на рН на зъбната плака при всички измервания, но разликите не
са статистически значими.
Сравнението на началните стойности на
рН на зъбна плака с тези на 1-та и 5-та
минута след инхалирането на медикамента показва статистически значимо намаление. На 30-та минута след инхалацията средните стойности на рН на зъбната
плака остават по-ниски от началните и при
двата прегледа. Разликите са статистически значими само при второто посещение.
Ефектът на отделните инхалаторни препарати върху рН на зъбна плака се открива
чрез измерените най-ниски стойности отново на 1-та и 5-та минута при пациентите на
лечение със Seretide (първо посещение съответно 5.9 и 5.93, второ – 6.0 и 5.95). И при
всички други измервания най-ниски са стойностите в групата на лечение със Seretide.
Независимо, че разликите не са статистически значими, най-високи средни стойности
на рН при всички измервания се наблюдават при астматиците, лекувани с Foster.
Анализ на денталния статус
Изчисляването на DMFТ индекса показва
статистически значими по-високи стойности при астматиците в сравнение с контролите. При тях той е 18.07, а при контролната група е 13.00.
При контролния преглед на астматиците
има статистически значимо увеличение на
DMFT индекса. Стойността му нараства от
18.07 на 19.30.
Влиянието на инхалираните препарати
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Бронхиалната астма е едно от най-често
срещаните хронични заболявания на нашето
време, което засяга всички възрастови групи
и е най-разпространената хронична болест
сред децата. Според СЗО 20% от населението на света страда от алергични заболявания, а около 300 милиона от тях от астма.
По данни от мащабно изследване направено
през 2011г., разпространението на бронхиалната астма в България е 14,5%.
Лечението на бронхиалната астма се осъществява основно чрез контролиращи антиастматични медикаменти, които се приемат
ежедневно за продължителен период от
време и независимо че нямат незабавен резултат, подобряват белодробната функция и
качеството на живот на пациентите.
Най-ефективни в лечението на персистиращата астма са инхалаторните кортикостероиди, прилагани самостоятелно или
в комбинация с инхалаторните дългодействащи симпатикомиметици. Комбинираните
инхалаторни препарати водят до по-бърз
контрол над заболяването с по-ниска доза
на инхалирания кортикостероид. Основното
преимущество на инхалаторната терапия
е, че медикаментът се доставя директно
в дихателните пътища и осигурява висока
локална концентрация, избягвайки риска от
странични системни ефекти.
Високата честота на разпространение на
бронхиалната астма и особеностите на използваните инхалаторни средства за нейното лечение са основните причини да изберем
за обект на изследването астматици, лекувани с едни от най-често използваните съвременни комбинирани инхалаторни препарати
- Seretide, Symbicort и Foster. Те се предлагат
като устройства, в които активната съставка
се инхалира под формата на прах. Важно е
да се отбележи, че наблюдаваните лекарствени средства са с различно съдържание
на помощни вещества (захари): Seretide
- 12,5 mg Lactose monohydrate, Symbicort 0.730 mg Lactose monohydrate и Foster - без
помощни вещества.
Системните и местни странични ефекти на
тези лечебни средства са добре известни и
се познават от практикуващите лекари. Към
момента липсват достатъчно изчерпателни
данни в литературата за вредните им въздействия върху тъканите в устата на възрастни пациенти или, ако има такива, те са
противоречиви.
Това ни даде основание да проведем своето изследване върху астматици със средна
по тежест изява на болестта, на възраст от
20 до 55 год., които са без придружаващи
заболявания и назначена терапия, повлияващи изследваните параметри на слюнката.
Изключени са пациентите с лош орално-хигиенен статус и пародонтални заболявания.
Изследванията са направени в 2 посещения с интервал от 6 месеца между тях.
Всички участници в настоящото проучване
попълниха анкетна карта, състояща се от
въпроси в три основни направления: 1) данни за тяхната възраст, пол и образователно
ниво; 2) самооценка на страданието им и
3) информация за хранителните и оралнохигиенните им навици.
Интерес представляват някои от резултатите на тази анкета, разкриващи както
субективните оплаквания от устната кухина, така и наличието на рискови фактори,
свързани с храненето и здравната култура
на болните от астма.
Най-честите субективни оплаквания сред
астматиците са сухота в устата (при 64,2%),
следвана от повишена чувствителност на
зъбите (при 24,7%) и сухота в очите (при
17,3%). Повишената чувствителност на зъбите се среща и в контролната група със
сходна честота. Установи се сигнификантно
по-висок относителен дял на астматиците
по показателите сухота в устата и в очите, в
сравнение с контролите (χ2,p<0.05).
Наблюдава се тенденция за увеличаване
на сухотата в устата с увеличаване давността на астматичното заболяване, без да се
установяват статистически значими разлики
(χ2, p=0.151).
Разпределението на пациентите по групи,

според съобщените данни за употреба на
захарни изделия показва, че и в двете групи
(контроли и астматици) преобладават тези,
които често употребяват захар и захарни
изделия – от 2-6 пъти в седмицата и по 1-2
пъти дневно.
По отношение на консумацията на безалкохолни напитки, характерна за групата на
астматиците е честата консумация на безалкохолни напитки - 2-6 пъти седмично, 1-2
пъти дневно и повече, в сравнение с контролната група.
В групата на астматиците преобладават
нередовните посещения при денталния лекар или само по спешност, докато редовните посещения са едва 33,3%.
Денталното здраве на астматиците зависи от много фактори и само част от тях са
свързани с индивидуалното състояние на
оралните им тъкани и органи. Основното
заболяване понижава имунната защита на
организма и по този начин прави твърдите
зъбни тъкани по–податливи на неблагоприятни външни въздействия (намалено слюноотделяне, увеличена киселинност на зъбната плака, лоша орална хигиена).
Устната кухина е входна врата за въздействие на различни външни фактори,
вкл. и лекарствени средства, които могат да
имат положително или отрицателно локално въздействие.
Установено е, че видът, дозата, честотата и
продължителността на приеманите антиастматични препарати влияят върху промените
в слюнката и денталния статус на болните.
Изследване на показателите на слюнката
Слюнката има първостепенно значение за
състоянието на тъканите в устата, като предпазва зъбния емайл и оралната лигавица
чрез защитните механизми, които притежава. Всяка нейна количествена или качествена промяна би повлияла и оралния статус.
Нестимулирана слюнка
Визуалното изследване на нивото на хидратация показа, че 33,3% от астматиците са
с ниско ниво на хидратация, докато при контролната група техният дял е 5%. Разликите
между двете групи са сигнификантни.
Установи се статистически значима по-ниска средна стойност за количество на нестимулираната слюнка в групата на астматиците в сравнение с контролната група.
Намерените данни от обективното изследване на количеството на нестимулираната
слюнка съвпадат и с установеното вече в
анкетата изразено субективно усещане за
сухота в устата при астматиците. Намалената секреция на слюнчените жлези най-вероятно се дължи на симпатикомиметика от
инхалатора.
Средните стойности за рН на нестимулирана слюнка са на границата между умерена
и нормална киселинност (6.77 и 6.81), като
сравнението между астматиците и контролите не показва статически значими разлики.
Стимулирана слюнка
Изследвани са количеството, рН, буферния капацитет и количеството на Str. Mutans.
При всички направени сравнения по отделните показатели не се намериха статистически значими разлики.
За проследяването на промените в буферния капацитет и количеството на Str. Mutans
в слюнката използвахме два теста (тестове
до стола на пациента), които са лесни за
приложение и предоставят ценна информация при цялостната оценка на оралното
здраве на пациентите.
Изследване на буферния капацитет чрез
GC Saliva-Check Buffer - върху три тестови
подложки се накапва слюнка и се отчита
промяната в цвета след 2 минути. За всяка
промяна в цвета се поставят точки. Буферните възможности на слюнката се интерпретират след сбора на точките за трите тестови подложки.
Изследване на количеството на Str. Mutans
чрез Saliva-Check Mutans – Тестът не зависи от бактериалния растеж, поради което не
са необходими инкубатори или други уреди.

Той използва много специфични имуно-хроматографски процеси и може да даде прецизни резултати само за 15 минути. Тази
точност е възможна, тъй като тестовото
устройство съдържа 2 моноклонални антитела, които селективно откриват само вида
на S. Mutans. Бактерии от други видове не
могат да повлияят на резултата.
Проследяване на стойностите на рН
на зъбната плака в хода на провежданото лечение
рН на зъбната плака за цялата уста - Средната стойност за астматиците е 6.45, а при
контролната група - 6.37. Не се установяват
статистически значими разлики между двете групи.
Средните стойности на рН за горните зъби
са значимо по-ниски в сравнение с долните
и при двете сравнявани групи. Полученият
резултат е очакван, тъй като слюнката може
да прояви по-добре очистващите си и защитни функции върху зъбите на долната
челюст, отколкото на горната.
При пациентите на лечение със Seretide
и Symbicort също се наблюдават по-ниски
стойности на рН на горните зъби в сравнение с долните. Получените резултати могат
да бъдат обяснени с: 1) наличието на вкусови коригенти в тях, които увеличават киселинността на повърхността, върху която
се задържат; 2) намаленото количество на
нестимулираната слюнка при астматиците,
което допълнително увеличава риска за
горните зъби; 3) дишането през устата при
немалка част от тях, поради наличие на полипи и изкривена носна преграда.
За да проследим в динамика влиянието
на комбинираните препарати, изследвахме
промените в рН на слюнка в продължение на 30 минути след инхалиране на лекарствените средства.
Изследването показа, че в групата на астматиците и в двете посещения средните
стойности са най-ниски на първата и петата
минута след инхалиране на лекарствените
средства. Те са между 5.6 и 5.7. В следващите измервания, и при двете визити, рН
плавно се покачва, като достига най-високи
стойности на 30-та минута. Наблюдава се
тенденция за нормализиране на киселинността на слюнката, въпреки че оралната
среда остава все още умерено кисела – рН
не надвишава 6.10.
Сравнението на началните стойности на
рН на нестимулирана слюнка с тези от 1-та
и 5-та минута след инхалирането на медикамента показва статистически значимо
понижение. Установени са и сигнификантно
по-ниски средни стойности на рН на слюнка на 30-та минута в сравнение с началните
измервания.
Наличието на различно количество вкусови коригенти в изследваните инхалатори се
отразява и в измерените много ниски стойности за рН на слюнката на 1-та минута –
5.45 и на 5-та минута – 5.5 в първата визита
на пациентите, лекувани със Seretide. Найвисоки стойности на рН са измерени при пациентите лекувани с Foster, въпреки, че разликите не са значими. И тук до 30-та минута
стойностите нарастват и в двете посещения, но средата в устата се запазва умерено
кисела (рН=6.2) след употребата на който и
да е медикамент.
Промени в рН на зъбна плака в продължение на 30 минути след инхалиране на
лекарствените средства
И в двете посещения на астматиците измервнията показаха, че след инхалация на
лечебния препарат най-ниски са стойностите на 1-та и 5-та минута (стойностите се
колебаят между 6.05 и 6.13). До 30-та минута рН стойностите нарастват и достигат
до 6.27 при първия преглед и 6.33 при втория. При контролния преглед на болните от
бронхиална астма се наблюдават по-високи
средни стойности на рН на зъбната плака
при всички измервания, но разликите не са
статистически значими.
Сравнението на началните стойности на

рН на зъбна плака с тези на 1-та и 5-та минута след инхалирането на медикамента
показва статистически значимо намаление.
На 30-та минута след инхалацията средните
стойности на рН на зъбната плака остават
по-ниски от началните и при двата прегледа.
Разликите са статистически значими само
при второто посещение.
Ефектът на отделните инхалаторни препарати върху рН на зъбна плака се открива
чрез измерените най-ниски стойности отново на 1-та и 5-та минута при пациентите на
лечение със Seretide (първо посещение съответно 5.9 и 5.93, второ – 6.0 и 5.95). И при
всички други измервания най-ниски са стойностите в групата на лечение със Seretide.
Независимо, че разликите не са статистически значими, най-високи средни стойности
на рН при всички измервания се наблюдават
при астматиците, лекувани с Foster.
Анализ на денталния статус
Изчисляването на DMFТ индекса показва
статистически значими по-високи стойности
при астматиците в сравнение с контролите.
При тях той е 18.07, а при контролната група
е 13.00.
При контролния преглед на астматиците
има статистически значимо увеличение на
DMFT индекса. Стойността му нараства от
18.07 на 19.30.
Влиянието на инхалираните препарати
върху DMFТ индекса проличава във влошения дентален статус на пациентите, като
най-високи стойности са отчетени при лекуваните със Seretide, следвани от тези със
Symbycort и с Foster.
Изнесените данни ни дават основание да
твърдим, че трябва да се обръща сериозно
внимание не само на известните странични
ефекти на инхалаторните медикаменти, но и
на тези в устната кухина, тъй като там се осъществява първият контакт с човешкия организъм. Нуждата от продължително лечение
може да задълбочи промените в оралната
среда, да понижи ефективността на защитните механизми и да застраши денталното
здраве на болните от бронхиална астма.
Основавайки се на установените от нас
промени в оралния статус на астматиците
и на възможностите на слюнката за диагностика и профилактика, разработихме протокол за поведение на денталните лекари при
преглед на тези пациенти. В по-голямата си
част той може да бъде приложен и при пациенти с други общи заболявания, при които болестният процес и/или неговото лечение променят оралната хомеостаза.
ПРОТОКОЛ
за поведение на лекарите по
дентална медицина
при преглед на пациенти болни от
бронхиална астма
I. Анамнестични данни
1. Данни за общото заболяване и прилаганите схеми на лечение (давност на
бронхиалната астма; предписани лекарствени средства - вид, доза, начин на приложение, продължителност на употреба;
самооценка на контрола на състоянието;
наличие на придружаващи заболявания и
назначено лечение)
2. Оплаквания от устната кухина
► Сухота в устата (продължителност; степен на изразеност; влияние от времето в
денонощието или годишни сезон; връзка с
предишна или настояща употреба на медикаменти; връзка с проведено дентално лечение; данни за увреждания на слюнчените
жлези; дишане през устата)
► Парене в устата
► Повишена чувствителност на зъбите
►Промяна във вкуса
3. Данни за начина на живот
► Количество на приеманите течности
► Хранителен режим (употреба на захар
и захарни изделия - вид, честота и по кое
време на деня; употреба на безалкохолни
напитки (честота); балансирано хранене)
► Употреба на алкохол (честота)
► Тютюнопушене-количество цигари/ден)
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► Употреба на кафе, чай, енергийни напитки (честота и количество)
► Професия и наличие на професионални
вредности
► Стрес
► Почивка
II. Орален статус
1. Дентален статус (наличие на кариозни лезии и на некариозни увреждания;
повишена чувствителност на зъбите)
2. Пародонтален статус (наличие на
зъбна плака и зъбен камък; състояние на
пародонта)
3.Състояние на лигавицата (сухота на
оралната мукоза; състояние на езика; наличие на налепи, зачервявания и улцерации)
III. Допълнителни изследвания
1. Изследване на нестимулирана слюнка (визуално определяне на нивото на хидратация; изследване на вискозитета на
слюнката; измерване на количеството за
определен период от време и на рН)

2. Изследване на стимулирана слюнка
(определяне на количеството за определен
период от време; измерване на рН чрез
тест лентички или рН-метър; определяне на
буферния капацитет; определяне на количеството на Str. Mutans)
3. Изследване за други локални етиологични фактори (патогалванизъм; сенсибилизация към дентални материали; изследване за наличие на кандида инфекция)
IV. Схема за лечение и профилактика
1. Лечение на кариозните и некариозните лезии
2. Отстраняване на зъбната плака и
зъбния камък
3.Профилактични мерки, осъществявани от пациента:
► промени в хранителния режим;
► подобряване на оралната хигиена:
- редовно почистване на зъбите и интерденталните пространства;
- използване на дъвки без захар (съдържащи xylitol, phosphopeptide (Recaldent),

chlorhexidine) в продължение на поне 1 минута след инхалация на лекарствения препарат;
- плакнене на устата след употреба на храни и напитки, увеличаващи киселинността в
устата);
► мерки за подобряване на минерализацията на твърдите зъбни тъкани (по преценка на лекаря по дентална медицина):
- Плакнене на устата с флуор-съдържащи
разтвори
- Ежедневна употреба на Tooth Mousse
Plus или MI Paste Plus
- Нанасяне на флуорен гел (1,23% неутрален NaF) в домашни условия при пациентите с висок кариесен риск
- Химичен контрол на зъбната плака, чрез
нанасяне на Chlorhexidine gluconate gel (0.2%)
4. Профилактични мерки, осъществявани от лекарите по дентална медицина
► Контролни прегледи на пациентите на
всеки 6 месеца с оценка на денталния и пародонтален статус

► Контрол на нивото на орална хигиена,
премахване на зъбната плака и зъбен камък
и назначаване на допълнителни хигиенни
мерки, при необходимост
► Проследяване на основните параметри на слюнката при контролните прегледи (количество, рН, буферен капацитет, количество на Str. Mutans)
► Нанасяне на флуорен гел и фосфопептиди и флуорен лак, съдържащ 5% NaF (при
необходимост) по време на контролните
прегледи
► Отстраняване на новопоявилите се кариозни лезии и използване на минимално
инвазивни техники, при възможност.
Нарастващият брой на страдащите от
бронхиална астма отрежда все по-важно
място на общопрактикуващите дентални
лекари в поддържането на денталното им
здраве. За да могат да изпълнят тази важна
задача, те трябва да работят в тясна връзка
с лекарите, лекуващи основното заболяване и добре да познават състоянието на пациентите си

Терапевтично повлияване на микрофлората и болката
при остър апикален периодонтит - начална форма
Гл. ас. д-р Елка Николаева Радева, дм
Катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, София
При острия апикален периодонтит наличието на бактерии и некротична пулпа се
счита за основен фактор на възпалението
в периапикалните тъкани. Богатството на
ноцицептори в тази област очертава значителна изявеност на субективните клинични
оплаквания и в редица случаи налага задължително предприемане на необходимите мероприятия за облекчаване състоянието на болния по спешност. Силната болка
и масивната инфекция често са причина за
загуба на трудоспособността на пациента,
а неправилното лечение понякога може да
доведе до загуба на зъба.
Въз основа на извършените от нас клинични, микробиологични, експериментални,
рентгенологични и статистически изследвания могат да се направят следните изводи:
1. Видовата характеристика на микроорганизмите при остър апикален периодонтит –
начална форма, без клинични данни за ексудация в кореновия канал, е представена
от смесена бактериална флора с наличие
на облигатни анаероби и преобладаващи
факултативни анаероби, като не се установи специфичен причинител;
2. При всички изследвани случаи след
механична и химична обработка на кореновите канали силно се редуцират вирулентните щамове на облигатни анаеробни микроорганизми (Peptostreptococcus magnus и
Peptostreptococcus indolicus, Bifidobacterium
spp., Eubacterium lentum, Veillonella parvula,
Prevotella intermedia и Porphyromonas
endodontalis), а факултативните анаероби
се запазват в 61,1%, като не изчезват напълно в 22,2% от случаите след медикаментозна вложка от калциев хидроксид;
3. Пълна редукция на микроорганизми
преди обтуриране на кореновите канали се
установи в 77,8% от случаите;
4. Калциевият хидроксид при директно
въздействие върху някои от изолираните
щамове микроорганизми (Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mitis, Streptococcus bovis, Streptococcus
anginosus) показва значително по-високи
зони за потискане на бактериалния растеж,
но при прилагане в кореновите канали

неговият ефект значително намалявa;
5. Установена е способността на Candida
albicans и Enterococcus faecalis да колонизират по дентина на кореновия канал и
не се установи такава при Str. sanguis, Str.
аgalactiae и Staph. Аureus;
6. Потвърдена е взаимовръзката между
биомеханичната обработка на кореновите
канали и редукцията на болката, която е значителна още на 12-ия час след почистването
и оформянето на кореновите канали;
7. Най-значимо намаляване на болката се
постигна след 12-ия час при Cresophene с
Dexamethasone (Septodont®, France) и обработване на кореновите канали с комбинация от crown down hybrid техника и промиване с ултразвук;
8. Доказано е, че при всички използвани
техники се получава екструзия на дебрис и
иригант в периапикалната област, но в различна степен. Най-голямо количество дебрис и иригант се изтласкват през foramen
apicale при ръчна step back техника, следвана от хибридна техника, машинна техника с К3 Ni-Ti инструменти и RaCe Ni-Ti
инструменти. С най-малко препреснати
дебрис и ириганти е обработката с ултразвук и ендосонорни пили;
9. Установено е, че използването на crown
down техниката при машинната система
води до намаляване на количеството микроорганизми в коронарната част, а оттам
и намаляване на количеството бактерии,
излезли през апикалния отвор.
10. Времето за обработка на кореновите
канали при машинните техники е значително по-малко (8,3 min. при обработка с Ni-Ti
RaCe-file) в сравнение с конвенционалните
методи (13 min. при step back техниката);
11. При триизмерно изследване на кореновата анатомия чрез СВСТ, преди и след
обработка на кореновите канали най-равномерно разширение по дължината на кореновия канал, следвайки неговата коничност,
се получава при К3 никел-титанови пили и
в трите зони на измерване. Обработката с
ултразвук дава най-незадоволително разширение в горната трета на кореновия канал,
което има за следствие загуба на коничност.

Примерен клиничен протокол
за лечение на остър апикален периодонтит – начална форма
След снемане и регистриране на данните
от анамнезата, екстра- и интраоралния статус и параклиничните изследвания се пристъпва към лечение, което включва следните
етапи:
1. Пациентът изплаква уста с антисептичен разтвор. Поставя се анестезия;
2. Изолиране на оперативното поле. Дезинфекция на обработвания зъб (3% кислородна вода и 5% йодна тинктура);
3. Цялостно отстраняване на кариозната маса и на налични части от обтурации.
Осигуряване на ендодонтски достъп, локализация на орифициума и обработка на коронарната една трета на кореновия канал;
4. Отстраняване на некротичните тъкани
от кореновия канал и определяне на работна дължина чрез електрометричен или
рентгенографски метод;
5. Цялостна механична и химична обработка на кореновите канали в първото посещение с crown down техника и машинни
Ni-Ti пили или стоманени К- пили при окончателното почистване и оформяне на кореновия канал. След употребата на всеки размер
инструмент се прави промивка с 1-2 ml 2,5%
натриев хипохлорит и ендодонтска игла;
Механичната обработка на кореновия канал, както и промивките по време на тази
обработка трябва да се правят много щадящо, за да не се допуска преминаване на
отпилки и разтвори извън апекса, което
би довело до задълбочаване на острите
прояви.
Препоръчително е комбинирането на ултразвуково промиване с ендосонорни пили
и 2,5% натриев хипохлорит за 1-2 min. с цел
постигане на по-добро почистване по цялата
дължина на канала и най-вече в апикалната
трета, като се осигури непрекъснато подновяване на разтвора, за да не се предизвика
неговото прегряване в канала.
Следва промивка със 17% ЕДТА (5 ml) за
1 min., която цели цялостно отстраняване на
замърсяващия слой. Окончателната промивка е с 5 ml 2,5% натриев хипохлорит за 1 min.
Окончателната обработка на кореновия

канал и оформянето на апикален стоп се
извършват в първото посещение.
Между посещенията при необходимост се
поставя медикаментозна вложка (крезофен
с дексаметазон, калциев хидроксид).
В следващо посещение се извършва отстраняване на междинната медикаментозна
вложка, промивка с 5 ml 2,5% натриев хипохлорит за 1 min., подсушаване, и промивка с
5 ml 17% ЕДТА за 1 min.
При липса на симптоматика, кореновият
канал се обтурира съобразно избраната методика.
Възстановяване на формата и функцията
на зъба.
При необходимост от антибиотик при тези
спешни състояния (при пациенти с риск от
развитие на ендокардит; при трепанация на
апикалния отвор и риск от внасяне на допълнителна инфекция в областта на периапикалните тъкани) се предписват следните
широкоспектърни антибиотици:
● Augmentin (Amoxicillin+clavulanic acid).
Предписва се перорално в доза 500 mg/125
mg /8 h или 875 mg/125 mg /12 h за 7 дни;
● Amoxicillin (Duomox 1g, Ospamox 1g) – 2
пъти дневно по 1 табл. за 7 дни (профилактично при пациенти с риск от развитие на
ендокардит в доза 3g 1 h преди интервенцията);
● Clindamycin – MIP 600, приема се перорално в доза от 600 mg/8 h в продължение
на 7 дни (средство на избор при пациенти,
алергични към пеницилин);
● Doxyciclin 100 mg. През първия ден се
приемат по 100 mg/12 h, а в следващите дни
– 100 mg/24 h.
НСПВЛ облекчават основните клинични
симптоми на възпаление, но не прекратяват
развитието на основното заболяване.
Комбинации като Aceffein, Paracofdal,
Sedalgin Neo, Saridon, Solpadein, Tempalgin
са ефективни в повлияването на болката.
Комбинациите от неопиодни аналгетици имат
по-добър ефект, отколкото високи дози само
от един препарат. Добавянето на кофеин засилва антицефалгичния ефект на комбинацията поради понижаване на вътречерепното
налягане и облекчаване на преминаването на
кръвно-мозъчната бариера.
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Професионална етика и бумерангът пациент
Чудесен е стремежът на много общопрактикуващи колеги да лекуват ортодонтски
случаи. Естествено, според възможностите си. Но това трябва да става съобразно
изискванията на стандарта. Защото ортодонтията не трябва да се разглежда само
като „печеливша”, а като добре платена
специалност при успешно и качествено лечение.
Един от проблемите идва от непознаването и неспазването на стандарта по ортодонтия. Твърде важна е липсата на подходяща диагностика с изготвяне на лечебен
и финансов план. Поради това лекарят по
дентална медицина не може да направи
самооценка на възможностите си и започва лечение на неподходящ за моментната
му компетентност случай:
● прилага неправилно фиксирана техника или неподходящо планирани снемаеми
апарати;
● удължава лечението поради липса или
неподходящ (грешен) план на лечение;
● неумело активира апаратурата;
● не оказва системен контрол, поради
натрупване на голям брой пациенти, заради необосновано занижени цени.
Част от колегите отговорно оценяват
компетенцията си, намират възможности за нейното повишаване, като системно
посещават курсове и други форми на продължаващо обучение, търсят консултации
и поемат лечение на пациенти съобразно
възможностите си. Други добиват неоснователно самочувствие от преминали краткотрайни курсове, заблуждават пациенти и
се титулуват с несъществуващи специализации и квалификации, не спазват стандартите и поемат неподходящо тежки случаи,
което води до негативен резултат. Въпреки
изискванията на кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, където Чл. 25 ал. 5 гласи - „Лекарят по
дентална медицина няма право да предприема дейстия или дава предписания при
случаи, които надхвърлят неговата професионална компетентност.” А според чл. 4
- „Лекарят по дентална медицина е длъжен
да познава и спазва нормативните документи.” Чл. 25, ал. 1 регламентира - „Лекарят по дентална медицина води пълна
лечебна документация на пациентите по
съответния нормативен ред.”
В крайна сметка проблемът идва от бумеранга - недоволният пациент, заради който
губи съсловието. Недоволството може да
бъде неоснователно, защото пациентът е
бил нередовен или не е изпълнявал указанията, бил е финансово некоректен,
капризен, без да се съобразява с предварително уточнения по негово настояване
компромисен план за лечение. Основателното недоволство е свързано с неподходящо планиране на проведеното лечение
и липса на очакваните от пациентите оклузия и естетика. И тук е време отново да
се върнем към кодекса по професионална
етика, чл. 12, ал. 1 - „Сигурността на пациентите стои над личната и съсловна лоялност на лекаря по дентална медицина.”,
докато чл. 17 казва - „Лекарят по дентална
медицина проявява колегиалност и уважение в отношенията си с други лекари по
дентална медицина и в изказвания за тях
пред трети лица.” А чл. 18 - „Лекарят по
дентална медицина се въздържа от неуважителни коментари пред пациента по отношение на действието или становищата на
други лекари по дентална медицина.” Т.е.
необходимо е да бъдем колегиални, но отговорни пред пациента.
Явно е, че не бива да се допуска елементарния подход - „Така лекуват ли се (изправят ли се) зъби? ….” - с отричане на направеното, независимо дали то е достатъчно

качествено. Защото „оплюването” на колега не може да докаже нашите качества и да
повиши авторитета ни. И това се преценява добре от средно интелигентния пациент.
Т.е. от една страна за колега или се говори
положително, или не се коментира, още
повече, че не знаем какво е било началното положение, не можем да преценим
има ли и колко е напредъка от проведеното лечение или се е влошило състоянието.
Не знаем и в кого и какви са причините за
липса на желания или нежелан резултат.
Нямаме основания да приемем и емоционалната интерпретация на пациент и родители за чиста монета. За нас оптималният
подход е - „Тъй като нямаме информация
и документация за началното положение,
бихме желали да Ви уведомим за проблемите при сегашното състояние и за нашите
предложения за тяхното решаване”, т.е. да
оставим миналото и да гледаме напред.
Това е в масовия случай. Въпросът е как
да постъпим в случаите с проблемно влошаване на естетика (например отклонена
инцизивна точка) и функция поради липса
или грешна диагностика и планиране (например екстракция на зъби), или неправилно проведено лечение? Можем ли и да бъдем толерантни към колегата и да изясним
пред пациента тежестта както на необходимото бъдещо лечение, така и на финансовото му обезпечаване? Ако не, как да се
преценят обективно грешките и вината на
колегите? Имаме ли основание да се противопоставяме на това, че се петни името
на съсловието? Трябва ли съсловието да
е безучастно към безотговорните колеги?
Част от решението може да бъде, ако при
консултация на проблемен пациент от него
се изисква да донесе досегашната документация, за да се получи становището на
консултанта. Документацията би трябвало
да бъде изготвена от лечителя и предадена съобразно изискванията на стандартите
и етичния кодекс (чл. 25, ал. 1, 4, 5). Така
постепенно:
- ще се повиши отговорността на лечителите, тъй като изготвянето на документацията изисква подходяща подготовка;
- ще се наложи самооценка за възможностите на лечителите поради това, че
трябва да носят отговорност за планирания по време и качество краен резултат;
- ще се изключи емоционалната реакция
и интерпретация на пациентите.
При липса на документи или тежки случаи на недоволство обаче, необходимо е
да има колективен орган за арбитраж (например комисия от специалисти от Българското ортодонтско общество), която обективно да оценява проблемите, виновните
за тях и да бъде в защита на невинните
колеги или пациенти. Това ще действа
профилактично и за повишаване отговорността на колегите, занимаващи се с ортодонтия и за повишаване на етичността
към както към пациентите така и в нашите
отношения.

Комбинирано ортодонтско лечение
Прилагането на комбинирано ортодонтско лечение е свързано с тясна и ефективна колаборация с лекари по дентална медицина (ЛДМ) от други специалности.
Най-често ортодонтското лечение се комбинира с:
- протетично лечение - импланти, коронки, фасети и др.;
- ортогнатична хирургия;
- пародонтално лечение и хирургия.
При комбинирано ортодонтско лечение е
наложително да се съгласуват:
- общият план на лечение на ЛДМ от двете специалности:
● време за лечение - възраст и продължи-

телност на етапите;
● изисквания на партньорите в отделните
етапи;
● общите цели за постигане на крайния
резултат;
- ниво на постигнатите резултати в различните етапи на комбинираното лечение.
Това предполага взаимно доверие и синхрон между ортодонта и съответния специалист.
Съобразно диагнозата и плана на лечение трябва да се определи:
При комбинирано ортодонтско и протетично лечение
- При освобождаване място за протезиране:
● големина на необходимото място;
● съотношение на осите на зъбите, ограничаващи дефекта;
● ниво на алвеоларния гребен и необходимост за неговата промяна по ортодонтски път (преместване на зъб през дефекта)
или по хирургичен път (с костна пластика);
- При подготовка за протезиране с фасети
или коронки:
● височина на шийките (най-вече на фронталните зъби) и необходимост от синхронизирането им при ортодонтската подготовка.
При комбинирано ортодонтско лечение и
ортогнатична хирургия:
● времето за започване на ортодонтската
подготовка на зъбните дъги. Целта е ортодонтското лечение да завърши в период,
когато е завършен растежът и може да се
проведе хирургичната корекция на челюстите и/или техите съотношения;
● големината и посоката на преместване
на челюстите по хирургичен път, за да се
получи оптимална оклузия и естетика:
● в едната челюст (коя);
● в двете челюсти;
Това ще определи и вида на подготовката на зъбните дъги (с или без екстрации)
за постигане на оптимални оклузални съотношения и естетика след хирургична корекция на челюстите и съотношенията им.
- подходящи ортодонтски и хирургични методи, които целят да предотвратят рецидива;
При комбинирано ортодонтско и пародонтологично лечение
- При пародонтална подготовка за ортодонтско лечение:
● пародонтологът провежда необходимото лечение на пародонта и определя кога
е възможно да се започне ортодонтското
лечение;
● ортодонтът системно консултира състоянието на пародонта и необходимостта
от поддържаща терапия;
● планира се видът на шинирането и кой
ще го извърши след края на комбинираното
лечение.
Проблемите, които възникват при комбинираното ортодонтско лечение са свързани
най-вече със:
- съгласието на пациента да приеме съдействието на предложения от ортодонта
друг специалист (след проведена от него
консултация). Това може да се дължи:
● на недостатъчно доверие към другия
специалист;
● на неприемане на предложените от него
цени;
● липса на готовност на пациента след
подготовката на зъбните дъги да се планира в дългосрочен план необходимото
допълнително лечение и неговото финансиране (най-вече за бъдещо протетично
лечение);
- стремежът (най-вече на възрастните
пациенти) да търсят бързи и компромисни

лечения, както по отношение на качество,
така и на цена на лечението. Без да носят
отговорност за незадоволяващия ги краен
резултат.
Пример - ортодонтски възрастна пациентка от II клас с дълбока и кръстосана оклузия
вдясно, струпани фронтални зъби и мост с
конвергиращи носители с перипикални изменения. По нейно искане е планирано
лечение за подреждане на зъбните дъги и
нормализиране на дълбоката и кръстосана оклузия, изправяне на мостоносителите
след терапевтично лечение. Планирано е
лечението да завърши с лек овържет и дистална оклузия, поради това, че екстракцията на 14 и 24 не е подходяща, поради необходимата ретрузия на девитализираните
горни фронтални зъби. Пациентката обаче
не е готова за ортогнатична хирургия. Тя
сама избра лекарката по дентална медицина, която вместо да изготви подходящ мост
и коронки на нарочно оставените по-ниско
девитализирани зъби, прави „модерна”
протетична диагностика, за да установи видимите единични контакти при страничните
зъби. И вместо необходимото протезиране,
сваля долния ретайнер и препоръчва ортодонтско релечение. Неясно с каква цел.
Решението може да бъде пациентът да
потърси помощта на лекуващия го (и често насочил го към нас) лекар по дентална
медицина. Реално това се отнася при комбиниране с протетично и пародонтологично
лечение. В тези случаи е задължително описаното синхронизиране на двете части на
комбинираното ортодонтско лечение. При
несъгласие на пациента с предварително
планираното комбинирано лечение и с изпълнителите му, поемащи своята отговорност, има риск:
- да се включи незапознат с плана на лечение специалист, който има друго виждане
и поставя нови изисквания за ортодонтската подготовка;
- да не се спази първоначалния план и да
се завърши с компромисно по качество лечение в ущърб на пациента и авторитета на
ортодонта;
- да се подходи неетично, с немедицински
аргументиран меркантилен подход.
Пример:
Майка на наша пациентка е мотивирана
от успешното лечение на дъщеря си. Провежда също успешно ортодонтско лечение.
След свалянето на брекетите й се поставят
фиксиран долен и снемаем горен ретайнер. Планира се подмяна на неподходящи
коронки на 11 и 21, коректно излекувани
ендодонтски преди 5 години. Пациентката
пренебрегва предложения специалист по
протетична дентална медицина, отива при
нашумяло име и се връща с извадени 11
и 21 и имедиатно поставени импланти на
необосновано висока цена. Това било „оптималното” решение според, най-меко казано, неетичните печалбари.
Разумно решение на отговорния специалист при отказ за предварително съгласуване на комбинираното ортодонтско лечение,
е да откаже лечението. В противен случай
при незадоволителен краен резултат не
може да се докаже, че ортодонтското лечение е проведено успешно и качествено.

Проф. В. Мутафчиев
Д-р Г. Гаврилов
Д-р Ал. Мутафчиев
Специалисти –ортодонти в клиника
„ВАЛОР”
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Глас-йономерните цименти като биоматериал за лечение
на апроксимален кариес на дъвкателните зъби
(”сандвич” обтурации)

Гл. Ас. Д-р Жанет Кирилова, дм
Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ - София
Целта на дисертационната разработка
е да се изясни ролята на глас-йономерните цименти като биоматериали за лечение
на апроксимални кариеси на дъвкателните
зъби със „сандвич” обтурации.
За изпълнението на целта са поставени и
разработени задачи свързани с:
1. Изследване на някои основни медикобиологични качества на глас–йономерните
цименти, използвани като подложка при обтуриране на дълбоки кариозни лезии;
2. Определяне на степента на херметизация при затворени и отворени „сандвич”
обтурации на апроксимални кавитети на дъвкателните зъби;
3. Изследване на състоянието на дентина
преди обтуриране с оглед повлияване на замърсяващия слой и повлияване на микроорганизмите в дентинната рана;
4. Провеждане на рентгенографско изследване относно вида на гингивалната
основа при „сандвич” обтурации на апроксимални кавитети на дъвкателни зъби.
За постигане на целта са проведени лабораторни, експериментални и клинични
изследвания. Обект на изследване са 140
мъжки бели плъхове порода ‘Wistаr’ със
средно тегло около 120 грама, клетъчни култури, 222 екстрахирани некариозни молари и
премолари от хора, прегледани 386 пациенти
и изследвани 1170 зъба с 1361 обтурации.
Резултатите от дисертационната разработка дават основание да се направят препоръки за целите на практиката.

1. Класификация на глас-йономерните
цименти с оглед подбора им при клинични
условия.
Според състава и механизма на втвърдяване естетичните глас-йономерни циментти
условно се разделят на следните групи.
1. Конвенционални (бавновтвърдяващи се)
глас-йономерни цименти. Течността е полиакрилова киселина. Те се втвърдяват бавно
и узряват до 24-тия час, за да достигнат максималните си физични качества. Много важно е да се отбележи, че през този период са
силно чувствителни към влага и изсушаване.
Ако се намокрят или пресушат до 24-тия час
от втвърдяването и узряването им, техните
физически качества се влошават значително. Поради това трябва да се покрият с изолационен лак непосредствено след първоначалното втвърдяване. Ако е необходима
допълнителна обработка, същата трябва да
се извърши след 24-тия час. Това затруднява
клиничното им приложение.
2. Бързовтвърдяващи се глас-йономерни
цименти. Течността е дестилирана вода, а
полиакриловата киселина е в състава на праха. Те се втвърдяват за 4-7 минути и достигат
максималните си физични качества. След
този период не са чувствителни на намокряне и изсушаване. За разлика от конвенционалните, бързовтвърдяващите се глас-йономерни цименти могат да бъдат обработвани
след втвърдяване без да се влошат механичните и биологичните им качества.
3. Модифицирани глас-йономерни цименти

(МГЙЦ). Към течността (полиакрилова киселина) е добавен фотоинициатор и мономери
(НЕМА). По своята същност това са двойно
втвърдяващи се глас-йономерни цименти. За
тях е характерно, че полученият цимент показва подобрени механични и физични качества,
втвърдява се бързо и не е така чувствителен
на влага както другите видове глас-йономерни цименти. Подобрени са цветът, транспарентността и физичните характеристики.
4. Модифицирани наноглас-йономерни
цименти - нанойономери. Те се втвърдяват както КМГЦ, към които се добавят наночастици (с размери 100 nm сравнени с
30 µm в традиционните глас-йономерни
цименти). Тази комбиниция води до материал с подобрени качества по отношение
на устойчивост, полируемост, здравина, оптични качества и абразивна резистентност.
Втвърдяват се много бързо, около 3 минути
е времето за разбъркване, аплициране и
оформяне. След което не се влияят от влага. Нанасят се в съвсем тънък слой.
2. Препоръки при изработването на „сандвич” обтурации на дъвкателни зъби
Препоръчват се следните критерии при
лечение на апроксимален кариес на дъвкателни зъби със „сандвич” обтурация, когато
ръбът на кавитета е малко над емайло-циментовата граница.
Гингивалната основа на кавитета трябва
да се изработва хоризонтална и равна, а
емайловият гингивален ръб - с фаза.
Подложката трябва да бъде от тънък слой

течен композит или при много дълбок кариес тънък слой глас-йономерен цимент от
индивидуална опаковка (компюла), които се
нанасят по аксиалната стена на кавитета.
Кавитетът не трябва да се обработва само с
3% кислородна вода преди поставяне на гласйономерни цименти като подложка, тъй като
не се отстранява замърсяващият слой и не са
унищожени микроорганизмите в дентина.
Задължително е преди използване на
глас-йономерен цимент като подложка да
се обработи замърсяващият слой за 10 секунди с 10% полиакрилова киселина, за да
се изяви максимално химическата адхезия
на цимента и да се образува йонообменен
слой с дентина.
При пациенти с висок риск от кариесно заболяване за стациониране на лезиите е необходима подходяща по продължителност
обработка с озон и поставяне на глас-йономерни цименти като лечебно-изолационни
подложки.
Нежелателно е поставянето на цинкоксифосфатов цимент като подложка при лечение на зъбния кариес.
При избора на вида на глас-йономерния цимент за подложка трябва да се вземе в съображение факта, че конвенционалните гласйономерни цименти са силно чувствителни
към влага, тъй като се втвърдяват в продължение на 24 часа. Модифицираният глас-йономерен цимент (Fuji LC II, GC) е отлично
средство за херметизиране на дентина и е
биотолерантен към зъбната пулпа.

Депойонофореза с медно-калциев хидроксид
Д-р Васил Калчинов
Лечението на инфектирани коренови канали
и хронични периодонтити е един от най-сложните проблеми в съвременната ендодонтия.
Унищожаването на микроорганизмите в дентиновите каналчета и в апикалната делта се
оказва изключително сложен проблем. Останали в ендодонта на зъба, те са причина за
неуспеха от ендодонтското лечение. Повече
от 500 вида бактерии населяват устната кухина, но видовата микрофлора в инфектираните
коренови канали е твърде ограничена. Те са
устойчиви при медикацията и много трудно се
елиминират. Унищожаването на инфекцията в
кореновите канали е от съществена важност
при лечението на зъбната гангрена и периодонтитите и зависи от антисептичната сила
на използваните медикаменти и методите за
тяхното приложение. Недостатъците на апликационно въведените антимикробни средства
могат да се елиминират до голяма степен като
се използват йонофоретичните методи за стерилизация на инфектирани коренови канали.
Основания за прилагането на депойонофореза
1. Въпреки високотехнологичното ниво на
съвременната ендодонтия, все още съществуват редица проблеми при ендодонтското
лечение на инфектирани коренови канали.
Основен проблем е морфологията на ендодонта като фактор за успеха на консервативното лечение (концепцията, че коренът
на зъба е открита система). Понастоящем е
доказано убедително, че ендодонта представлява много сложна система от разклонения,
странични каналчета и изпъкналости. Значителен принос в изучаването на анатомията на
кореновите канали са внесли изследванията
на Knappwost, проведени в началото на 40-те
години на ХХ век с прилагането на високочув-

ствителни физико-химични методи. С тях се
откриват от 40 до 60 странични канали.
2. Според някои автори след традиционно
ендодонтско лечение на инфектирани коренови канали в 75% от случаите инфекцията се съхранява в дентина. Наличието на
многобройни латерални канали и съответно
отвори са причина ендодонтът на зъба да
бъде изключително подходяща система за
развитие на бактерии. Следователно необходимо условие за успешното ендодонтско
лечение при инфектирани канали е превръщането на корена и на неговия ендодонт в
трайна стерилна система, недостъпна за
микробна инвазия.
3. Основен проблем е възможността за
повлияване на ендодонтскта микрофлора.
Knappwost провежда изследвания относно
самопроизволното проникване чрез дифузия на веществата в страничните канали от
главния канал. Установява, че скоростта на
проникване на веществата зависи от размера на молекулите и на йоните, от количеството им и от вискозитета на средата. Дифузията обикновено протича бавно, дори в
неутрална среда. Дълбочината на дифузия
на Са(ОН)2 с концентрация наполовина от
наситения разтвор в дентина е по-малка от
0.2 мм за 6 дни. Активно действащият компонент в NaOCl e атомният хлор. Неговото
въздействие върху бактериите обуславя
бактерицидния ефект на препарата. Обаче
взаимодействието на хлора с протеините
води от една страна до разтваряне на некротичната тъкан, а от друга до загуба на бактерицидното му действие. Този феномен носи
названието “хлоропоглъщаемост”. Според I.
Portenier различните компоненти на дентина се явяват като фактори за инхибиране на
антибактериалната активност на Са(ОН)2,

на хлорхексидин диглюконат, I2/KI.
Химичен състав на препарата Купрал
Препартът представлява хетерогенна стабилизирана равновесна система, съдържаща
отрицателно заредени субстанции:
- анион на базата на меден хидроксид, силно бактерициден [Cu(OH)4]2- ;
- колоидни частици меден хидроксид;
- ОН аниони.

Свойства на препарата Купрал
Препартът има мощен антисептичен ефект.
При депойонофорезата средата в ендодонта силно се алкализира до pH=13, при което
според авторите се унищожават всички бактерии и техните спори.
При провеждане на депойонофорезата постепенно съдържимото на канала (остатъци
от пулпа, бактерии и техни токсини) се превръща в стерилен протеолизат от аминокиселини и олигопептиди, които постепенно
напускат каналната система, благодарение
на което тя става практически чиста.
Едно от важните условия за реализирането
на принципа “трайно закрита чиста стерилна
система” е обтурирането на каналната система със съединения на мед, от които се състои
купралът. При депойонофорезата йоните на
медния хидроксид бързо достигат до апикалните отвори. Обаче в периапикалната област
те практически не влизат, защото се утаяват и
обтурират апикалното стеснение на главния
канал и всички латерални канали.
Методика на приложение
Силата на тока, която се използва не тряб-

ва да превишава 3 mA. Всеки коренов канал
трябва да се обработи с количество електричество 15 mA×min, разпределно на 3 посещения, тоест по 5 mA×min на посещение.
Препарата се разбръква на стъклена плочка с
дестилирана вода в консистенция като сметана и се въвежда с каналопълнител в канала.
В канала се въвежда иглен електрод (отрицателният), а пасивният електрод представлява
метален клипс, който се прикрепя към устната
лигавица. За фронтални зъби за депойонофореза се използва високо дисперсен Са(ОН)2,
за да не се получи оцветяване на зъбите. При
едно посещение количеството мед което постъпва в организма е по-малко от 0.1 мг, докато дневната доза мед е 3-10 мг.

Оригиналния апарат за депойонофореза
на фирмата Humanchemie

Апарат конструиран за депойонофореза
от фирмата „Оптика лазер”
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Четвърти симпозиум с международно участие
на Националното сдружение на лекарите
по Детска дентална медицина
19-20 септември 2014 година, Кавала, Гърция
На 19 и 20 септември 2014 година в красивият град на Бяло море – Кавала, Гърция в хотел Galaxy 5 се проведе Четвъртия
симпозиум на Националното сдружение на
лекарите по Детска дентална медицина. В
него взеха участие научните колективи на
Катедрите по Детска дентална медицина
от факултетите по денталана медицина –
София, Пловдив и Варна, както и колеги от
Гърция.
Научната програма включваше три сесии.
На първата, с председател проф. Милена
Пенева, проф. Мария Куклева представи
за обсъждане и приемане от членовете на
сдружението изработеното от доц. А. Белчева предложение за консенсус на тема
„Травми на постоянни и временни зъби”.
След активна дискусия и много добре аргументирани предложения за промени беше
решено консенсусът да се приеме.

Втората сесия с председател проф. д-р
Росица Кабакчиева включваше шест орални презентации:
1. Микробиологично и клинично проучване на дентин при лечение на дълбок кариес с минимална интервенция
Н. Митова, М. Рашкова, Р. Гергова.
2. Сравнително in vitro проучване на
микроинвазивно лечение на дентинов кариес чрез два метода за контрол на екскавацията.
Н. Митова, М. Рашкова, Д. Костурков.
3. Потенциал за диференциация на
стволови клетки от зъбна пулпа.
Н. Ишкитиев, К. Яегаки,
Т. Имаи, Х.Ишикава.
4. Промени в тъканите на пародонта при
деца и юноши със захарен диабет тип 1
В. Велеганова, В. Кондева.

5. Влияние на свързани с храненето фактори върху наличието на зъбна ерозия
при ученици от град Пловдив.
Т. Нихтянова, М. Куклева,
А. Белчева, Ц. Митева.
6. Измерване на пулсовата честота за
оценка на детската денталната тревожност при лечение на зъбен кариес с
Еr:YG лазер и ротационни инструменти.
М. Шиндова, A. Белчева.
На третата сесия с председател проф.
д-р Мая Рашкова бяха представени седем
орални презентации:
7. Кариес свързан с естетични обтурации и обтурации от амалгама при постоянни детски зъби.
Рималовска С, М. Куклева, А. Ишева.
8. Връзка между оралния статус и зъбно
- челюстните деформации при деца.
Рибагин Л., Рашкова М.

9. Промени в слюнката по време на ортодонтско лечение с фиксирана техника
при деца.
Рибагин Л., Рашкова М.
10. Възможности за кореново изграждане, въпреки употребата на девитализиращи и мумифицирщи препарати при
постоянни зъби с незавършено кореново
развитие – клинични случаи.
Й.Търпоманов.

В свободното време учасниците се разходиха из града, излъчващ невероятно спокойствие.
Наричат Кавала „малкият Монте Карло” и
„перлата на Егея”. Градът се намира в Северна Гърция, само на 350 км югоизточно от
София. Разположен е по брега на Егейско
море в полите на невисоки хълмове, някои
от които се спускат почти до изумрудените
морски води. Той е един град с вековна история, която си поделят перси, македонци,
римляни, ломбарди, франки, византийци,
турци, венецианци, българи и гърци. Днес
той е спокоен, достолепен и подреден град,
носещ удивителната хармония на създаденото от различни култури и епохи.

Всеки, който за първи път посети Кавала,
спира малко преди да е навлязъл в града,
запленен от панорамата, която се открива
пред него. Димитър Димов в романа си „Тютюн” описва по един неповторим начин красотата на този град. „И тогава изведнъж се
показа морето — огромен, тих и син простор, бездна от вода и небе, съединени зад
високия силует на Тасос, окъпан също в
прозрачна синина. Надясно се губеха едва
доловимите очертания на Атон, а наляво
— блатните равнини на Саръшабан, мочурите на Места, потънали в омара, и тъмните петна от зеленината на Керамоти. В
средата, в подножието на хълма, се разстилаше Кавала — гигантски амфитеатър от

бели, гъсто натрупани къщи, изпъкващи в
ослепителен контраст с тъмната мастилена синевина на морето. Кавала — с геометричните линии на вълнолома си, с древния
римски акведукт, с назъбената венецианска крепост; Кавала — с огромните си тютюневи складове, със стръмните си улици,
с плажовете, с пристанището, кейовете и
гемиите си; Кавала — град на богатство и
мизерия, в който тютюнът се превръщаше
в злато, а трудът на работниците — в проклятия, град без зеленина, град от бели камъни под огненосиньо небе“.
Този прекрасен град е основан през VІІІVІІ в. пр.н.е. от заселници от остров Тасос и
тогава се е наричал Неаполи („Нов град”).

През VІІІ-IX век е част от Източната Римска империя с името Христуполи (град на
Христос) в чест на апостол Павел. За него
легендата разказва, че покръстил първата
християнка – Лидия в местността Филипи
на 17 км северозападно от града. Там и до
днес могат да се видят останките от старо
римско селище. През XI век е в ръцете на
франките, а през XІІІ век е побългарен и
носи името Морунец. Турците го завземат
през XIV век. Днешното си име получава

11. Психологични аспекти при лечението
на зъбен кариес с er:yag лазер при юноши
Г. Жегова
12. Орално здраве при активно спортуващи деца и юноши - литературен обзор.
Aтанасовски А., В. Кондева.
13. Микробиологични изолати от външната среда в индивидуалните дентални
практики.
В. Стоева, В. Кондева, А. Кеворкян,
И. Станимирова, А. Атанасовски.
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продължение от стр. 9

през XVI век. Жителите на града построяват здрава крепостна стена на хълма Панагия, за да се предпазват от пиратските набези. Нарастването на гръцкото население
предопределя неговата съдба и от 1913 г.
е в рамките на Гърция. Днешното си име е
получил от франките, защото градът приличал на кон.
Кавала е вторият по големина град в Северна Гърция след Солун. И двата града
са на знаменитата Вия Игнация (на гръцки
език - Одос Егнатия), свързвала Рим с Константинопол.
Участниците разгледаха забележителностите на града - крепостните стени, византийските останки и аквадуктът - мост
от римско време. Пешеходната обиколка,
включваше и площада на кметството, старата част на града, наречена Панагия (Богородица) и пристанището. Разходката из стария
град по малките тесни и тихи улички с красиви къщи в ярко розово, жълто и синьо е
впечатляваща. Други от сградите се издигат
като ослепително бели кораби - с просторни
тераси. Кокетните балкончета и дървените
капаци на прозорците придават на улиците
старинен дух и особено очарование.
В стария град се намира и сградата, където по време на Втората световна война
се е помещавало българското военно комендантство. Има много малки магазинчета за сувенири. Едно от тях е собственост
на българка, която от дълги години живее в
Гърция и прави отстъпки за всички сувенири, които купуват българските туристи.
Уличките водят нагоре към крепостта,
която е визитната картичка на града.
В основата й е „Имаретът“ - приютът за
бедни с медресе към някогашната джамия,
дело на египетският завоевател Мехмед
Али паша през 1817 г. Тази емблематична
сграда е най-голямата ислямска постройка
в Европа. Днес е луксозен четиризвезден
хотел, в който любопитните фотографи не
са желани.
Пътят от крепостта продължава надолу по
стръмните улички към акведуктът Камарес,
внушителна конструкция, построена около
1550 г. по заповед на Сюлейман Великолепни. Той е издигнат на мястото на разрушената защитна стена, издигната през 1307 г.
от римския император Андроник II Палеолог,
която била използвана като акведукт. На
върха му имало пространство, по което се
разхождали стражите на града. През XV век
акведуктът бил разрушен и султанът издигнал нов, за да снабдява града с вода. Конструкцията се състои от 60 арки с различни
размери, най-голямата от които е висока 52
метра. Някъде там между арките може да
се видят сгушени цветни малки къщички построени преди години от неизвестни преселници, решили да използват здравия му зид
като стена за новите си жилища. Нагоре по
улицата се стига до паметника на Мехмед
Али, възседнал кон и родния му дом. До тях
се намира църквата "Св. Богородица", където се съхранява личното знаме на крал Ричард Лъвското сърце.

Мехмед Али паша е пълномощник на Високата порта. Той е емблематична фигура
за родния си град Кавала. Син е на местен
търговец на тютюн от албански произход.
През 1803 г. отива с отряд арнаути в Египет, за да помага на мамелюкския султан
в битките му с французите. Мехмед Али е
поставил началото на последната династия в египетската история. Като управител
на Кавала в началото на 19 век, той организира обучението на лекари, държавни
чиновници, инженери, извършва широка
аграрна реформа, създава напоителни
канали за отглеждане на памук и тютюн.

Всичко това се намира в най- крайната
част на полуостровчето в Стария град, в
дъгата срещу остров Тасос. В Панагия туристите няма как да се изгубят, тъй като
извивката на полуострова помага да се
върнат там, откъдето са тръгнали. Интерес
представляват и сградите на старото и новото Кметство,
След завършване на симпозиума една
част от участниците заминаха за остров
Тасос, други останаха в града на почивка
в оставащите няколко празнични дни или
отидоха на гости при свои гръцки колеги
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Награда „проф. Мутафчиев” 2015 г.
За най-добра студентска разработка
на ортодонтска тема

Конкурсна тема:
"Отворена оклузия – зъбна и скелетна. Диференциална диагноза, профилактка и лечение.
Проблемът ретенция"
Срок за предаване на разработките: 1.03.2015
Изисквания:
-обем на разработката – до 10 стандартни машинописни страници;
- данни за автора:
- име
- факултет по дентална медицина гр. ….
- курс, факултетен No
- адрес, телефон, е-мейл
Право на участие:
студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

Награда – 1000 лв.

Основни показатели за оценка:
Пълнота, актуалност и качество на разработката; онагледяване; книгопис
Материалите се изпращат в 2 екземпляра на адрес:
гр. София 1612, ул. Ворино 17, проф. В. Мутафчиев
и в електронен вид на e-mail: moutval@gmail.coм.
Конкурсът се провежда със съдействието на Българско ортодонтско общество.
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ЗИВЕКО, Италия
Съвместно със СРК на БЗС
И с подкрепата на БЗС
Обявяват:
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА 2015 г.
За студенти I – VI курс от ФДМ София.
„ЗИВЕКО… най-добрият печели!“ в размер на 1000 лв.
Наградата ще бъде връчена по време на пролетния симпозиум на СРК на БЗС на 21 – 22 Март 2015 г.
Победителят в конкурса печели и двуседмичен стаж в шести курс в Милано, в клиниката на д-р Марко Белина.
Темата на конкурса трябва да е в областта на имплантологията или ортодонтията.
Желаещите да участват трябва да предадат разработките си на Английски език в офиса на СРК на БЗС, пл. Райко Даскалов 1Б.
Материала трябва да е в запечатен плик а данните на участника в друг такъв плик за да се осигури анонимност.
Обемът е в от 10 до 20 страници MS WORD, шрифт Times New Roman 14, без графиките, картините, таблиците и диаграмите.
Материала трябва да е на диск.
Краен срок за подаване на разработките – 20 Февруари 2015 г.
Материалите ще се оценяват от комисия:
1. Проф. Андон Филчев, Декан на ФДМ София
2. Д-р Олег Гладков, Председател на УС на СРК на БЗС
3. Д-р Марко Белина – консултант и демонстратор на ЗИВЕКО

/
1950
2410
190
210
/базов модел/

4500

