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БРОЙ 17, СЕПТЕМВРИ 2012 г., ГОДИНА СЕДМА, РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

АПЕТИТА ИДВА С ЯДЕНЕТО…

ИЛИ КАК СЕ СТИГНА ДО ВТОРИ НАУЧЕН
КОНГРЕС НА СРК?
Началото…
През 2006 УС на СРК реши да организира
лекция по ПСДО. Поканен беше не мастит
международен лектор а уважаван в практиката специалист достигнал до нивото си с
дълги години труд и обучение. Бяхме много
щастливи, защото си имахме и спонсор със
щанд а и събрахме 67 колеги!
Взе се решение да се продължи инициативата и понастоящем УС на СРК има зад гърба си
повече от 140 проведени лекции по време на над
120 семинара със средно над 300 участници.
Междувременно през м. Март 2008 УС на
СРК съвместно с УС на БНСД организира
Международен симпозиум с над 400 участници, а през м. Ноември 2008, УС на СРК организира благотворителен симпозиум с такса в
подкрепа на колега с тежък здравословен проблем също с над 400 участници. След този
симпозиум УС на СРК реши, че ще продължи
да организира безплатни семинари, които ще
се финансират от вече стартиралата търговска дейност на СРК. През Октомври 2010
г. се проведе и Втория международен научен
конгрес на БДСА, изцяло подкрепен организационно и финансово от УС на СРК. Отчетохме добра посещаемост, вече и от студенти
и от членове на други колегии.
През 2010 и 2011 УС на СРК отчете, че играта вече е „превъртяна“ (геймърски термин,
означаващ че играта е свършила и ако искаш
да играеш още трябва да започнеш от начало).
Установихме също, че интересът е с тенденция към спадане и да кажем „рентабилността“
на тази форма клони към нула. Влагат се много средства и енергия без да може дори да се
задържат постигнатите позиции.
Така се стигна до решение на УС на СРК да
ограничи броя на съботните семинари с една
лекция, като за сметка на това се наблегне
на организиране на едно-две събития с повече
лектори от всички ФДМ и от чужбина.
Така стигнахме до организацията на Първи
научен конгрес на СРК през м. Октомври 2011 г.
Резултат?
Над 630 участници, от които 130 студенти
и 43 членове на други колегии… даже колеги
от Германия и Чехия завършили у нас …
2012 г. : шест семинара с осем лектори за
първото полугодие…
…и Втори научен конгрес на СРК с подкрепата на БНДДМ. Единадесет лектори
от ФДМ София, ФДМ Пловдив, Франция и
Румъния; теми от протетика, ендодонтия,
имплантология с костна аугментация, педодонтия, естетика, ортодонтия, Обществено дентално здраве и четири тематично
свързани лекции по пародонтология; пет
курса по протетика, ендодонтия, естетика,
пародонтология и имплантология с костна
аугментация; постерна сесия.
Това вече е нова игра, разбира се ще играем и „превъртяната“ както решихме, просто
преценихме, че е време да преминем на по-горното ниво на спиралата на еволюцията на
ПСДО в СРК и БЗС.
Какво ще се случи? Времето ще покаже. УС
на СРК продължава да се старае да сътвори
нещо ново, да рискува или … „който играе
пичели, а който не играе…“.
Та така: апетита дойде с първата лекция с
67 участници, после в следствие „преяждане“
се стигна до нова концепция:
ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
Всички са поканени: студенти и колеги
от цялата страна!
Д-р Олег Гладков

/председател на УС на СРК на БЗС/

Д-р Бисер Ботев

/секретар на УС на СРК на БЗС/

ПОРЕДНО МЕЖДУНАРОДНО
ПРИЗНАНИЕ ЗА БЗС

Хонг Конг, един невероятен космополитен град, който ви грабва със своето
разнообразие на хора и култури, град,
който отдавна е символ на икономически просперитет.
Тук от 28 Август до 1 Септември се проведе юбилейният стотен конгрес на FDI.
Мястото на събитието е Международния
изложбен и конгресен център на Хонг
Конг, една впечатляваща с размерите
и архитектурата си сграда на северния
бряг на острова. Вътрешността на сградата е също внушителна и с всичко необходимо за да изпълнява функциите си:
огромни зали, асансьори, ескалатори,
техническо оборудване и т.н.
Основните акценти на политическата
секция на конгреса бяха няколко: отчет
на дейността за изминалата година,

дискусии по актуални теми и не на последно място избори за членове на комисии.
При отчета за дейността най-горещата
тема беше защо без да има никаква информация през м.Април е сменено домакинството за 2013г. от Сеул на Истамбул.
Имаше заплахи от страна на денталната
асоциация на Република Корея, която отказа да заплати годишната си вноска заради липса на прозрачност в действията
на Съвета и Президента.
Беше направено и предложение за промяна във философията на организиране
на конгресите: да се премине към франчайзинг на конгреса, а именно страната,
желаеща домакинство заплаща известна
сума за франчайзинг (откупува правата),
FDI предоставя спонсори и всичко необходимо и след приключване на конгреса

печалбата /загубата е за сметка на страната домакин.
При изборите за членове на комисии
за БЗС най-важния избор беше кандидатурата за втори мандат на д-р Николай
Шарков за член на комисията „Комуникации и подкрепа на членовете“. Тук интригата беше изключително голяма: д-р Дуйгу Илхан представителката на Турската
дентална асоциация беше подкрепена от
много силно лоби. След три инфарктни
тура д-р Николай Шарков се наложи с 67
на 61 гласа. Делегатите на БЗС се поздравиха с победа, с минимална разлика,
но победа, доказваща популярността на
БЗС и в частност на д-р Шарков.
Д-р Олег Гладков
/председател на УС на СРК на БЗС/

100-на асамблея на FDI – Хонг Конг 2012
Юбилейната 100-на асамблея на FDI
се проведе в Хонг Конг от 29.09 до
01.10.2012 г. Срещата на световната
организация на лекарите по дентална
медицина се състоя в грандиозната
сграда на „Hong Kong Convention and
Exhibition Centre“ в сърцето на остров
Хонг Конг.
Специалнен административен район
на Китай, Хонг Конг обхваща архипелаг
от 235 крайбрежни островчета с население 7,03 милиона души. Градът представлява прекрасен пример за синтез
на китайска традиционна култура, европейско колониално минало и бурно
урбанистично развитие.
Церемонията по откриването на конгреса започна в Grand hall на Изложбения център с приветствие на китайския министър на здравеопазването
г-н Zhu Chen, който беше удостоен с
наградата на FDI „World Oral Health
Recognition Award“ за развитието на
зъболечението в Китай и усилията за
издигане нивото на обучение по денталана медицина.

В своето обръщение президентът на FDI
д-р Orlando Monteiro da Silva запозна конгреса с документа «Vision 2020», приет на
специален форум по време на сесия на
Световния дентален парламент. Да Силва
заяви, че FDI е в състояние да осигури не
само пътна карта за бъдещето на денталната медицина, но и вдъхновение за професията, подготовка за нови и вълнуващи
партньорства, водещи към оптимално
орално здраве за хората от целия свят.
Гордост за нашата страна е преизбирането на д-р Николай Шарков в Комисията
по комуникации и членство към FDI след

Българските делегати

оспорвана конкуренция с представителите на Турция, Шри Ланка и Сейшелите.
Научната програма на конгреса се провеждаше едновременно в девет зали и
представи достиженията на 77 лектори.
Честта да открие събитието беше отредена на проф. Niklaus Lang, който представи пред многобройната аудитория лекция
на тема “Интердисциплинарен лечебен
план и оценка на пациента“. Основен акцент беше поставен върху прогнозата на
заболяването след провеждане на пародонтално лечение, като два са основните
параметъра, с които се оценява риска от
реинфекция: кървене при сондиране и
остатъчна дълбочина при сондиране.
Темите на лекционата програма обхващаха целия спектър на денталната наука,
от превантивна медицина до дентално лечение на сънната апнея. Внимание заслужи лекцията на проф. Songtao Shi относно използването на мезенхимни сволови
клетки извлечени от лицево-челюстната
област за регенерация на пародонтални и
пулпни тъкани. Интерес предизвика лекцията на проф. John Featherstone, декан на
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Факултета по дентална медицина към Калифорнийския Университет, който сподели многогодишния си опит в областта на
кариесологията относно флуорна профилактика, механизми на реминерализация
и ефект на високоинтезивно лазерно излъчване върху твърдите зъбни тъкани. В
областта на ендодонтията д-р Jean-Yves
G Cochets представи съвременния протокол на поведение при ендодонтски лезии,
използване на MTA и Biodentine, както и
приложение на пиезохирургия за целите на ендодонтията. Симпозиум на тема
„Диабет и дентална практика“ обхвана три
изчерпателни лекции относно оралните и
по специално пародонтални уложнения
съпътстващи захарния диабет, представени от д-р Dana Graves, д-р Christopher
Newton и д-р Thomas Van Dyke.
Интересен нов формат на конгреса
беше „Среща с експерта“, на който участниците имаха възможност директно да
обсъдят конкретен клиничен случай с
лекторите.
В рамките на конгреса се представиха
124 устни доклада от 34 държави и 245
постерни презентации от 43 държави.
Очаквано най-голям брой орални и постерни презентации бяха подготвени от

делегатите на азиатските страни – общо
255 доклада.
Орална презентация на тема „The Role
of Thermovision Diagnostics in the Dental
Treatment of Patients with Forthcoming or
Performed Organ Transplantation“ беше
изнесена от д-р М. Денчева-Гарова. Авторката представи разработка на научен
колектив от ФДМ-София с участието на
д-р Р. Грозданова-Узунова, д-р Цв. Георгиева, проф. А. Киселова и д-р Д. Йовчев. Изводите от проведното проучване
показват, че термовизионното изследване е неинвазивен и информативен
метод за фокална диагностика на пациенти с предстояща или проведена органна трансплантация и ще бъде от полза
за изготвяне на индивидуален лечебен
план и контрол на терапевтичния ефект.
Постерните презентации бяха обединени по специалности в обособена зона на
изложбената зала. Всеки участник представяше същността на научната разработка пред комисия от съответните специалисти, което превръщаше сесията в
един своеобразен колегиум, провокиращ
полезна дискусия.
Постерна презентация на тема „Effect
of Nonsurgical Periodontal Treatment, with

Additional Use of Diode Laser (808 nm) in
Patients with Periodontitis and Replaced
Renal Function“ беше представена от
доц. Т. Болярова в екип с д-р М. Денчева-Гарова и проф. А. Киселова. Резултатите от научното изследване показват,
че нехирургичното пародонтално лечение съпътствано с лазерна бактериална
редукция с диоден лазер (808 nm) е препоръчително при пациенти с увредена
бъбречна функция.
Постерна презентация в областта
на епидемиологията на тема „Oral
Health of the 5–6, 12 and 18 Years Old
Bulgarian Children – Bulgarian National
Epidemiological Research“ беше представена от д-р Н. Шарков в екип с проф. М.
Куклева и проф. М. Пенева. Резултатите
от проучването обхванало 20 160 деца
показва, че индексите OHI-S, DMFT и
CPITN имат по-високи стойности от заложените в глобалните цели на СЗО,
което налага задължително повишаване
на оралната здравна култура сред българските деца и техните родители.
Третата българска постерна презентация на тема „Characterization of Surfaces
of Dental Composite Materials after Wear
Simulation at the Micro and Nanoscale“

Обръщение на д-р Orlando Monteiro da Silva

беше представена от д-р Т. Узунов в екип
с д-р Ив. Чакалов. Научната разработка
е съвместен проект на ФДМ – София и
колеги от Химическия факултет на СФСофия и Института по Физико-химия към
БАН. Резултатите от научното проучване
разкриват механизмите и обема на изтриване, както и характера на грапавостта на дентален възстановителен материал подложен на симулация на механично
изтриване с дъвкателния симулатор „София”, разработен от д-р Ив. Чакалов.
Българското научно участие достойно
представи родината ни на юбилейния
конгрес на FDI.
Научната значимост на подобен форум
съпътстващ годишната асамблея на FDI
се определя основно от възможността за
среща с научните постижения на колеги
от цял свят, непосредствен контакт и установяване на ползотворни отношения.
Срещата с колеги от екзотични за нас
страни като Непал, Шри Ланка, Боливия
или колеги от Виетнам завършили Стоматологичния Факултет в София, показва колко голямо е научното семейство
на хората посветили се на денталната
медицина. ☐
Д-р Т. Узунов

Д-р Б. Миланов, д-р Д. Станчева-Забуртова и
д-р Н. Шарков

Постерната секция

Проф. М. Пенева, д-р Н. Шарков, проф. М. Куклева
Д-р М. Денчева-Гарова

Нощен изглед към полуостров Коулун

Откриването на Конгреса

Изглед от Victoria Peak

Д-р Т. Узунов

Проф. А. Киселова,
доц. Т. Болярова и
д-р М. Денчева-Гарова

Залез над Хонг Конг
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ВИПУСК 2012
На 5 юли 2012 година, юбилейна за Медицински университет и за Факултет по
Дентална медицина – София, се състоя
промоцията на випуск 2012 на студентите по дентална медицина. За 70-ти път
млади хора, решени да прекарат следващите 30-40 години от живота си в служба
на човека и неговото здраве, получиха
благословията на своите учители и родители и заветната диплома.

Събитието се състоя на необичайно
място – на открито, в полите на Витоша
под яркото юлско слънце. В тържествена обстановка, в присъствието на Ректорското тяло и ръководството на ФДМ,
преподаватели и гости, бяха изречени
напътствия и благодарности, споделена
радост и удовлетворение, надежди за
професионална реализация и личен и
професионален просперитет.

Церемонията беше открита от Декана
на ФДМ София Проф. д-р Андон Филчев.

Приветствия поднесоха Ректорът на МУ
София Проф. д-р Ваньо Митев, Деканът на ФДМ, Пловдив, Деканът на ФФС
- София Проф. Ламбов, Деканът на ФОЗ
– София Проф. Ц. Воденичаров. Беше
прочетен приветствен адрес от канцеларията на Президента на Р България, Г-н
Росен Плевнелиев. Председателят на
БЗС Д-р Борислав Миланов приветства
с добре дошли в професионалната общност завършилите лекари по дентална
медицина. Присъстваше и председателят на Софийската колегия на БЗС Д-р
Олег Гладков.

випуска Д-р Савина Тодорова и от представител на чуждестранните студенти Д-р Николай Канев.
Общото в двете приветствия беше
признателността към Алма матер и преподавателите, но имаше и съществени
разлики. Докато първото приветствие
акцентираше повече на историята и с
право излъчваше спокойствие и увереност за продължаване на една доказана
традиция, то второто беше центрирано
върху бъдещите предизвикателства към
професионалната реализация в един
глобализиращ се свят.
Най-тържественият момент в церемонията, както винаги, беше полагането
на клетвата. Съсредоточени и сериозни,
студентите приемаха професионалната
отговорност, лоялността към колегите и
благородството на знаещия и можещия
като свой личен ангажимент.

Може би отличници бяха и тези млади
хора, които освен с диплома се поздравиха със семейство и дете.

От името на абсолвентите бяха поднесени две приветствия – от отличника на

Всъщност моментът на получаване на
дипломата след полагане на клетвата е
ритуал на въвеждане на завършилите в
професията. С всеки випуск професията
на лекарите по дентална медицина „преподписва” обществения договор между
групата на свободно практикуващите,
отдадени на хуманността и професионализма членове на съсловието и граждан-

ското общество в България.
Искрено се надявам младите колеги да
са усетили важността на този договор и на
своята професионална принадлежност.
Днес ние се радваме на изключителен
напредък на науката, техниката и пазара. Имаме немислими доскоро възможности да правим информирани избори,
да постигаме своите мечти в един отворен свят.
Свободното движение на хора, капитали и информация е предпоставка
за повишаване на професионализма.
От друга страна глобализацията е предизвикателство за автономията на професията, а мобилността предполага повече случаи на “наемане”. Локалните
пазари трябва да се адаптират към
новите изисквания и потенциалното
търсене както с “отвореност”, така и
с адекватни нормативни регулатори.
Парадоксално е, че “повече пазарна либерализация” води до ограничаване на
автономията и намаляване на доходите.
Свободното движение на пациентите е
предпоставка за разширяване на мирогледа и жизнения опит в добавка към новите технологии. Скъпи колеги, убедена
съм, че новите предизвикателства ще
мобилизират най-доброто у всеки от вас.
Не забравяйте от къде тръгвате, към какво се стремите и какви ценности пазите
в сърцето си.
Доц. д-р Л. Катрова, дм

На добър час!

Младите зъболекари след дипломирането им
Измина повече
от месец от дипломирането ни,
лятото се изтърколи почти и лека
полека започнахме да осъзнаваме, че хубавите
студентски
години си отидоха
бъзвъзвратно и е
време да покажем
наученото. Изминахме дълъг път
през тези шест години, струваха ни
се много и достатъчни, за да придобием основни
умения и днес да
се наречем гордо
лекари по дентална медицина. Безспорно всеки от
нас се пита дали
е достатъчно подготвен за ежедневните
изненади, които професията ще ни поднесе и изобщо може ли някой да заяви,
че вече нищо в професията му не може
да го учуди? В началото на кариерата си
всеки млад зъболекар има своите страхове – от неизвестното и от бъдещето.
Всеки мечтае за блестяща реализация

в родината си, но това не винаги се
оказва толкова лесна задача. Като пълноправни граждани на нашата страна
имаме право на професионална и житейска реализация, която да ни донесе
нужното качество на живот. За жалост
за част от новозавършилите това няма
как да се осъществи и те се принуждават да търсят щастие извън България.
Първият проблем ,с който се сблъсква
един млад зъболекар ,е намирането на
работно място. Малцина могат да се похвалят със собствена дентална практика.
Средствата и необходимия опит , за да
се развива тя , са непосилни за повечето
от нас. Ето защо като начало решаваме
, че е по-удачно да поработим при някой
улегнал и набрал известност дентален
лекар, с тайната надежда да откраднем
мъничко от опита му и след това да го
използваме в собствената си практика.
Разбира се има и щастливци, чиито близки са в сферата на денталната медицина
и които очакват те да им дадат начален
тласък. Тогава пък има други проблеми.
Как да накараме хората да ни предпочетат пред останалите зъболекари? Всяка
година висшите учебни заведения по
Дентална медицина бълват стотици зъболекари. На един дентален лекар се
падат по по-малко на брой пациенти от
определеното по европейските стандарти. Ето защо всеки пациент е важен и за

да се спечели е необходимо перфектно обслужване и малко психологически
подходи . Друг проблем идва от недоверието на хората да посещават млади
зъболекари , считайки ги за неопитни и
незрели.Обикновено първите пациенти,
които идват при нас са тези с неотложен
зъбен проблем, които друг зъболекар не
е могъл да приеме поради натоварения
си график например. Много време трябва да мине, за да се изоставят тези закостенели разбирания и предразсъдъци
и да се осъзнае, че качеството на образованието ни е достатъчно високо , за да
сме конкурентноспособни на останалите
зъболекари.
Оказва се обаче, че освен трудностите
на самата професия новозавършилите ,
които искат да разкрият собствена практика трябва да изминат един дълъг път
, който не им е дотам известен. Информацията, която получихме по време на
обучението си, се оказа недостатъчна и
никой не се сети тогава да зададе тези
така важни въпроси . Остава ни днес, в
хода на работата , да усвоим необходимото, за да може практиките ни да се
развиват успешно.
След дипломирането ни пред всички нас се появи дилемата – да работя
или не със Здравната каса? И ако да
– как да стане това?Какви са плюсовете и минусите? Какви документи са ми

необходими?Веднага ли мога да започна? Има ли изисквания , на които трябва да отговарям ? и т.н. Много от нас се
канеха, че няма да си причинят неудобството всеки месец да пишат купищата
листове и да се редят по опашки за отчитане, но в крайна сметка , в състоянието
на икономическа криза, в което изпадна
страната ни, алтернативата да работиш
със Здравната каса, се оказа далеч не
чак толкова лоша. Осъзнахме, че това
е начин за набиране на допълнителни
пациенти, което за новозавършилия е от
първостепенна важност.
Какво ни чака оттук нататък? Със сигурност края на студентските ни години
не слага край на стремежа на всеки от
нас да получава нови знания и да се
усъвършенства. Тепърва ще откриваме
в кое сме силни, кое ни харесва повече,
къде се чувстваме най-сигурни и полезни
за пациентите. Много от знанията за бъдещата професия не се крият в учебниците. Практиката е тази,която ще ни помогне да развием наученото от нашите
преподаватели и да вложим нещичко и
от себе си. Пожелавам успех на младите
колеги и дано професията им носи удовлетворение и радост. ☐

Д-р Савина Тодорова
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Екстракцията на зъби –
с мисъл за бъдещото протетично лечение
Употребата на колагени при екстракции
или други хирургични манипулации все
повече се налага като практика в съвременната дентална медицина. Колагени
се използват при апикални остеотомии, в
пародонталната хирургия и в донорската
област при свободни трансплантации на
епител или отворени съединително-тъканни трансплантати. Предимствата при
употребата са съществени, а едно от тях
е, че може да се постигне оздравителен
процес на раната без усложнения. Може
да се избегне образуването на дехисценция, както и необходимостта от използване на пародонтална превръзка за венците. Поставянето на материала е лесно и
финансово изгодно!
Д-р Георги Габровски – лекар по дентална медицина
Постигането на „красива усмивка” е комплексен процес, който включва много процедури, отнема време и е въпрос не само
на красиви зъби, но също и на здрав пародонт. Когато лечението достигне до протетичната част (вкл. имплантологична), на
денталния лекар са му необходими максимално количество тъкани за да може да
постигне приемлива естетика. Атрофията
на алвеоларния гребен винаги изправя
денталния лекар пред предизвикателство
как да възстановят естествената дължина на зъбите и да се постигне хармония в
зъбните редици. За съжаление в повечето случаи това е трудна задача за която е
трябвало да се помисли още при планиране на екстракцията на зъбите.
Проблемът е, че екстракцията на зъби
води до типичен недостиг на кост от алвеоларния гребен в хоризонтална и вертикална посока. Оттук се влошава естетичният вид и условията за поставяне на
имплантати или за конвенционални протетични конструкции. Поради тези проблеми са разработени и се разработват
различни техники и подходи за запазване
на костта в алвеоларния израстък. Има
много изследвания, които описват използването и на различни композити и костозаместващи материали за запазването на
целостта и височината на алвеоларния
гребен. (виж по-долу)
Целта на тази статия е да представи
основните възможности на колагеновите
материали за употреба в ежедневната хирургична практика.
Нека първо се спрем на екстракцията на
зъби. Какво означава екстракцията?
Какво се изважда? – По своята биологична същност отстраняването на анатомична структура (орган), каквато е зъба е
ампутация!
Как реагира природата? – Биологично
заздравяване на раната.
Какво желаем ние? – Много кост и запазена височина за бъдещо протетично
лечение…
При екстракцията (ампутацията) ние нарушаваме биологични структури и функционални системи. Засягат се всички
структури на периодонциума (кост, лигаменти, съдове) както и поддържащата и
стабилизиращата функция на алвеоларния израстък.
От анатомична гледна точка съществуват вестибуларна и лингвална (палатинална) костна ламела. Особено важни
за естетиката са вестибуларните костни
ламели в горна челюст, които обикновено
са доста тънки и трябва по възможност
винаги да се запазват при екстракция!

Фиг.1 Профилни рентгенографии на фронтални
зъби – обърнете внимание на дебелината на
костните ламели вестибуларно и лингвално

Друга съставна част от тъканите, която
се нарушава при екстракция е васкуларизацията на зъбите и десмодонта:

Фиг.2 Васкуларизация на зъба и десмодонта

Схематично регенерацията на зъбната
алвеола според Araujo MG и Lindhe J(1)
може да се представи така:

• Много по-изразена букално отколкото
орално (прибл. 60%:30%)
Намалената васкуларизация е основната
причина за намаляване броя на остеоцитите и оттам до увеличена резорбция.
От страна на алвеолата има нарушено
кръвообращение в десмодонта, а от страна на гингивата е нарушен периоста, което
възпрепятства регенерацията на алвеоларните и гингивалните връзки (1).
Липсва и физиологичното пренасяне на
дъвкателната сила, което има също роля
за храненето (кръвоснабдяването) на периапикалните тъкани.
Така, че от физиологична гледна точка загубата на контура на алвеолата е естествено биологично последствие на гореизброените причини.
Нашата цел да запазим пълната височина
на алвеолата е против естествените процеси и природни ограничения и по своята същност това е противопоставяне на „активна
аугментация” срещу „пасивна резорбция”.
В тази връзка е правено експериментално
проучване за резорбцията на алвеоларния
ръб след екстракция и имедиатно поставяне
на имплантати(2). Установява се, че резорбцията (намаляването на височината) на алвеоларния ръб е много по-голяма около имплантатите поставени веднага след екстракцията,
отколкото около шийката на импланта, поставен при отдавна обеззъбен участък. Във връзка с резултатите от това изследване авторите
не препоръчват имедиатното поставяне на
имплантати в свежи екстракционни алвеоли.
Съществуват различни класификации за
оценка на екстракционните дефекти. Пример за такава класификация е т.нар. EDS
(Extraction-defect-sounding) с 4 степени на
загуба на кост оценени при сондиране(3):

Фиг.4 Четиристепенна класификация - EDS
(Сондиране на екстракционен дефект)(3)

Фиг.3 6 фази на регенерация на алвеолата(1):

Фаза 1 (Деня на екстракцията)
• Формиране на коагулум
• Образуване ан фибринов матрикс
Фаза 2 (4-5ти ден)
• Формиране на гранулационна тъкан
• Капилярна формация
Фаза 3 (14-16-ти ден)
• Замяна със съединителна тъкан
• Колагенов матрикс
• Формиране на остеоид
Фаза 4 (2-6 седмици)
• Остеоидна минерализация
Фаза 5 (6-8 седмици)
• Пълно затваряне на епитела
Фаза 6 (10-16 седмици)
• Завършена регенерация на костта
От изследванията на цитираните автори
става ясно, че:
• Много често се получават алтерации в
рамките на първите 8 седмици
• Наблюдава се изявена активност на остеокластите при кресталния контур
• В резултат на горното се осъществява
вертикална резорбция

Най-трудна за възстановяване е четвъртата степен, при която има вертикална
костна загуба едновременно на вестибуларната и на лингвалната костна стена.
За запазването на височината на алвеоларния гребен обаче е изключително важна и техниката на екстракция. Желателно
е да бъде минимално травматична и да се
прилагат минималните необходими сили. В
хода на екстракцията трябва да се обърне
внимание на следното:
• Да се пазят в максимална степен меките тъкани и периоста;
• Да се оптимизира достъпа – за постигане на минимална травма;
• Да се освободи ligamentum circulare
• Внимателно да се извади зъба;
• Минимален кюретаж!
• Да не се компресира екстракционната
алвеола;
• Да се приложат допълнителни лечебни
мероприятия върху алвеолата: (вж Фиг.5)
Защита на
алвеоларния ръб

Защита на
алвеолата

Запечатване на
алвеолата

Фиг. 5 Философия на запазване и запълване на
алвеолата - Darby I &Col(5)

Какви са възможните материали за
запълване на екстракционните дефекти?
• Собствена (автоложна) кост
oBarone A et al. J Periodontol 79, 370, 2008
• Колаген
oGorustovich A et al. Acta Odontol Latinoam 17,
9, 2004
oFickl S et al. Clin Oral Implants Res 19, 1111, 2008
• Фибрин
oCarmagnola D et al.J Clin Periodontol 29, 377,
2002
• Ксеногенен костен матрикс
oCarmagnola D et al. Clin Oral Implants Res 14.
137, 2003
• Хидроксил апатит
oRothamel D et al. Int J Oral Maxillofac Surg 37,
741, 2008
• Трикалциев фосфат
oBrkovic BM et al. J Can Dent Assoc 74, 523, 2008
• Биостъкла
oCalixto RF et al. Implant Dentistry 16, 260, 2007
• PLA/PGAгъби
oSerino G et al. Clin Oral Implants Res. 1 9, 26, 2008
• Калциев фосфат
oGauthier et al. J Periodontol. 70, 375, 1 999
Според изследване на Fickl & Col, публикувано в Journal of Clinical Periodontology(6)
е установено следното:
• Запазването на алвеолата чрез запълването й редуцира букалната резорбция
в сравнение с нормалното заздравяване
(1,4мм срещу 2,2мм)
• Резорбцията е независима от техниката или запълващия материал
• Засега, нито техниката на запълване, нито избора на материал гарантират
напълно запазване на височината на алвеолата;
• Препълването на алвеолата (надконтурирането) не води до по-добър резултат!
(допълнителната травма дори влошава резултата)
• Всяка манипулация върху букалната
костна стена влошава резултата!
Друго клинично изследване, публикувано в Clinical Implant Dentistry(7) съобщава,
че запълването на зъбните алвеоли с три
различни материала - синтетичен хидроксилапатит, кост с кравешки произход и биоактивни стъкла дава сравними резултати
в края на оздравителния процес.
Важно е обаче при планиране да решим
какво да правим с костния дефект и да си
зададем въпроса какво знаем за способността на материалите да подпомагат физиологичните процеси?
В таблицата по-долу са изброени някои групи костозаместващи материали и тяхното отношение към остеогенезата и ангиогенезата:
Материал
Автогенна кост
Колаген
Фибрин
Костен матрикс
от крава
Хидроксилапатит

Остеогенеза
+++
+++
++

Ангиогенеза
+++
+++
+++

+++

++

+++

0

Трикалциев
фосфат
Калциев
фосфат
PLA / PGA
Биостъкла
Табл.1

+++

0

+++

0

++
0
+++
+
Участие на материалите в
остео- и ангиогенезата

Многогодишният опит в използването на
материали за запълване на алвеолата водят до следните изводи:
• Ако алвеолата се остави отворена се наблюдава спонтанна пролиферация на меки тъкани;
• При локално мобилизиране на меки тъкани с разделяне на периоста се променя
червената естетика и често се измества муко-гингивалния марджин;
Следва на стр. 5
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• При локално преместено ламбо (в частична или пълна дебелина) се променя червената естетика и често се измества мукогингивалния марджин;
• При автоложен мукозен или съединителнотъканен графт недостатък е допълнителната травма;
• Използването на нерезорбируеми мембрани (напр. PTFE) е добър вариант, но трябва допълнително да бъдат отстранявани;
• Резорбируемите мембрани (PLA / PGA,
Колаген) не се нуждаят от премахване;
Допълнително предимство на колагените
се състои в това, че те имат мощно кръвоспиращо действие и се резорбират напълно
в рамките на 6-8 седмици. Освен това стабилизират коагулума, намаляват атрофията и ускоряват регенерацията.
Колагенът се употребява от дълго време в
различни области от медицината. Този безопасен материал (когато е добре пречистен,
особено от конски произход) има широко
приложение в неврохирургията (използва се
за покритие на Dura Mater), кардиоторакалната хирургия, общата хирургия, ортопедията, урологията, гинекологията и съдовата
хирургия и е доказал своята стойност.
В последните години се използва все помасово (под формата на колагенови гъби и
конуси) за стабилизиране на екстракционните алвеоли.

• Резултатите от изследванията показват, че
всички материали са подходящи за запазване обема на екстракционните алвеоли;
• Подценява се въздействието на физиологичните матрици;
• Все още не е възможно пълно запазване
на височината и ширината на алвеоларния
гребен след екстракция;
• Трябва винаги да се взема под внимание
и да се пази васкуларизацията на вестибуларната костна стена.
• Винаги е по-добре да се запълни и предпази екстракционната алвеола отколкото да
се остави празна;
• От всички методи за запълване най-лесно изпълним и икономически изгоден е запълването с колаген;
Клиничен случай
Настоящият случай описва 25-годишен пациент от мъжки пол с много добра орална хигиена и с добре запазено съзъбие. Пациента
дойде с оплакване за кървене от гингивата на
зъб 11. Клинично в шийката на зъба се установи резорбция на зъбна тъкан в значителен
обем. Зъба беше ендодонтски лекуван.

Фиг.8 Клиничен изглед
при първоначален
преглед

Фиг. 9 Сегментна
рентгенова снимка
по Dick
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- Екстракция на зъб 11 с формиране на
ламбо с частична дебелина и субмукозна
вестибулопластика.
- Кюретаж на алвеолата с особено внимание да се запази цялостта на вестибуларната ламела.
- Вземане на Parasorb® дентален конус от
блистера с нова суха пинцета и поставянето му в алвеолата.
- Зашиване на ламбото и прибиране на
алвеларните ръбове с мек полифиламентен полиестерен конец 4/0. Лек натиск. Без
пародонтална превръзка.
- Проследяване и документиране на резултата на следващия ден след хирургията
и два месеца по-късно.

Фиг.11 Екстракция на
зъб 11

Фиг.12 Кореновата
перфорация

Фиг.12 Запазената
алвеола вкл.
вестибуларната ламела

Фиг.13 Кюретаж на
дъното и стените на
алвеолата

Фиг.20 Преди
лечението

Установи се много успешно запазване
на височината и обема на алвеолата на
екстрахирания зъб.
Добрата биосъвместимост със ниска
антигенност и оздравителен процес без
усложнения са характеристики, които правят колагена привлекателен за употреба в
денталната хирургия. В описания случай,
това може да се демонстрира чрез конуса с
който се запълва костната алвеола. В това
отношение трябва специално да се подчертае, че нямаше нужда от използването на
пародонтална превръзка и оздравителният
процес на раната протече бързо и без усложнения. Също така нямаше нужда от никакви допълнителни хирургични процедури
за покриване на раната.
Този рентабилен материал може да се
използва при голям брой други показания
в денталната медицина - водена костна регенерация, лечение на донорската област
при компактни костни трансплантации, остеотомии, запълване на всякакви (затворени) костни дефекти и, не на последно
място, отворен и затворен синус лифт. Невъзпаленото състояние на раната е норма,
дори ако материалът е оставен непокрит. ☐
Библиография:

Фиг.14 Колагенови
конуси в блистерна
опаковка

Фиг.6 Колагенов конус за запълване на
екстракционни дефекти

Фиг.15 Вземане на
колагеновия конус със
суха пинцета!

Фиг.10 3D – Скенерен образ на горния
централен резец

Фиг.7 Комбиниран материал - колагенов
конус + колагенова мембрана за запълване на
екстракционни дефекти (т.нар.”сомбреро”)

В заключение може да се каже, че:
• Всички материали са изследвани, но има
много малко сравнителни изследвания;

На сегментна рентгенография по Dick
(фиг.9) резеца изглежда екзактно лекуван,
но на скенер се установиха перфорация на
стената на корена и гранулационни изменения. (Фиг.10)
Целта при лечението беше след екстракцията да се запази костния обем и височината
на алвеолата за да се проведе имплантатно
лечение с добър естетичен резултат.
Последователност на лечението
Фигури 11 – 21 изясняват в детайли лечебния процес.

Фиг.16 Поставяне на
Фиг. 17 На следващия
колагена в алвеолата ден след екстракцията

Фиг.18 Два месеца
след екстракцията

Фиг.19 Обем на
тъканите 3 мес.
След поставянето на
имплантата

Фиг.21 След лечението

Д-р Георги Габровски
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Резюме:
В областта на денталната керамика, цирконият е доказано здрав и надежден материал за
изработване на скелети, способен да потиска
разрастване на пукнатини, като по този начин
предотвратява евентуален неуспех. Циркония,
който всъщност е окислената форма на химичния елемент цирконий, може да съществува в
няколко фази, в зависимост от температурата. Използвайки се в комбинация с CAD/CAM
технология, циркония позволява производство
на естетични керамични възстановявания във
всички области на устната кухина.
Компютърно-подпомогнатият дизайн/Компютърно подпомогнатата изработка (CAD/
CAM) позволи използването на материали,
които принципно не биха могли да се обработват с конвенционалните средства. Един
от тези материали е цирконият(Zr), частично стабилизиран с итрий(Y). Циркониевият
диоксид(ZrO2) е оксидираната форма на химичния елемент цирконий(Zr), както двуалуминиевия триокис(Al2O3) е окис на химичния
елемент алуминий(Al).
Свойства на циркония
Най-широко използваният изцяло керами-

чен материал в денталната медицина, е познат като „чист цирконий“. Въпреки, че не е
изцяло чист, машинно обработеният цирконий в доминиращата си част представлява
цирконий, стабилизиран с итрий и малко други компоненти, като алуминий, които са важни
за дългосрочната издръжливост. Цирконият
може да съществува основно в тетрагонална
фаза на стайна температура, чрез добавяне
на компоненти, като калциев окис(CaO), магнезиев окис(MgO), диитриев триокис(Y2O3) и
цериев двуокис(CeO2).1
Добавката на 3% до 5% итрий създава
частично стабилизиран цирконий. Въпреки,
че е стабилизиран при стайна температура,
тетрагоналната фаза на циркония, може да
се промени под стрес до моноциклична фаза
с последващо 3% обемно увеличение. Тази
обемна промяна пренасочва енергията от
формираното пропукване и може да спре понататъшно развитие на пукнатината. Това се
нарича трансформа-ционно закаляване. Тези
характеристики на материала помагат на
ZrO2 да устоява на повреди. Дори да съществува пукнатина в материала, фазовата промяна предотвратява разрастването й. Доба-

вянето на големи количества стабилизатори,
спомагат за образуването на кубичната фаза
на циркония при стайна температура, която
наподобява тази на истинските диаманти.1
Синтерованият вече цирконий е изключително труден за обработка. За това повечето
циркониеви реставрации се изработват чрез
обработката на порест или частично изпечен
циркониев блок. Кепето(скелетът) се фрезова
в уголемен размер и се изпича на 1350°C до
1500°C до пълно уплътняване. Получава се
транслуцентен материал с издръжливост от
порядъка на 900 MPa до 1200 MPa.2,3 Сравнително голям процент свиване (20-30%) на
материала, се получава при синтероването (уплътняването) на фрезования скелет
(фиг.1). Различните температури на изпичане
варират, в зависимост от размера на частиците на праха: малки частици – по-ниска температура. На повечето блокчета има баркод,
който обозначава плътността и характеристиките им. Преизпичането и недоизпичането
рефлектират върху размера на кристалите,
порьозността, механичните качества и здравината на материала.
Често дискутирани въпроси:

Сред изцяло керамичните реставрации произведени през 2010 година, циркониево-базираните заемат около 50%. С увеличаващото
се търсене на циркония, се увеличава и броят
на производителите на циркониеви блокчета.
Разлики между отделните циркониеви материали могат да се открият на ниво големина
на частиците, чистота, остатъчни елементи,
както и стабилизиращи компоненти. Разлики
има и в методите на превръщане на праха в
блокчета. Високата цена на блокчетата не винаги идва от материала, а по-скоро от методите, чрез които се произвежда здраво, хомогенно и надеждно блокче. Нискокачественият
цирконий се променя с времето и е доста
по-порест (фиг.2 и фиг.3). Следователно клинични качества като якост, транслуцентност,
здравина и дългосрочност може да бъдат
значително засегнати. Също така цирконият
може да се разрушава с течение на времето,
компоненти като диалуминиев триоксид, спомагат за предотвратяването на това4.
Сериозен и често обсъждан проблем е счупването на покриващия порцелан. Данните в
литературата показват 15% счупване на керамичното покритие след 3 до 5 години5-7 или 5
Следва на стр. 6
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% -25% (за 1-5 години) за по-слабо свързващи
се материали като Cercon Ceram (DeguDent,
www.degudent.com), LavaTM Ceram (3M
ESPE, www.3MESPE.com), IPS e.max (Ivoclar
Vivadent, www.ivoclarvivadent.com). В литературата има данни и за 54% счупвания на покритието изработено от Triceram (Dentaurum,
www.dentaurum.com) върху плътен цирконий
след 1 година8,9, както и за неглижиране на
този проблем от някои автори10,11.
Проблемът се крие основно във връзката
между цикъла на изпичане и температурния
пик при изпичане на покритието. Лабораторни
изследвания показват, че нискотопимата керамика е по-малко издръжлива на счупване и с
по-ниска плътност от тази изпечена при по-висока температура. Цирконият е добър термичен изолатор и предотвратява преминаването
на топлина към порцелановото покритие, като
пречи на порцелана да достигне максимална
плътност. Също така бързото изстиване на порцелана може да предизвика стрес и последващо напукване. Всяка промяна на повърхността,
като шлайфане, обработка с пясъкоструйник, а
дори и полиране може да промени фазата на
циркония и да доведе до неблагоприятно повлияване на неговата здравина, както и тази на
покриващия го порцелан12-14.
Интерес представлява и това, че цирконият може да се използва за изработване на
реставрация в пълен обем. Въпреки, че има
финна микроструктура цирконият има известна абразивност, която не е достатъчно
изследвана. Няма клинични данни за неговата издръжливост във времето, както и за
влиянието на абразивността му върху антагонистите. Известно е, че няма международни
стандарти за CAD/CAM и CAD/CAM материали като циркония.
Известно е също така, че цирконият води до износване на зъбите антагонисти. Дори глазиран,
след отпадането на гланца, цирконият отново
действа върху зъбната повърхност и я износва15.
Това от части може да се избегне, ако цирконият
е полиран до стъкловиден завършек16. Изследванията показват, че е необходимо цирконият да
бъде идеално полиран17. Ако оклузия се нуждае
от корекция, конструкциите трябва да бъдат върнати в лабораторията за гланциране.
Излишно или грубо остъргване може да
причини пукнатини, които проникват в субструктурата на циркония, предизвиквайки
трансформация, която може да държи тези
пукнатини затворени. Въпреки това с течение
на времето, под въздействие на оралната
среда, тези пукнатини могат да започнат да
се множат, поради обръщане на трансформационния стрес.
Двуалуминиевия триоксид е важен стабилизатор. Необходимо е наличието на малко
количество диалуминиев триоксид, тъй като
липсата или намаленото му количество, мо-

гат да предизвикат излишна трансформация,
пукнатини и абразия на антагонистите. Очаква
се бъдещи клинични проучвания да дадат поточни отговори на горе обсъжданите въпроси.
Фрезован скелет и фрезована покривна
реставрация
Възможно решение на проблема със счупването на керамичното покритие, а също така
и бърз метод за изработването му, включва
използването на фрезовано покритие, което
е свързано или слепено към циркониевия
скелет. До момента има 3 продукта, достъпни за клинично ползване: Vita Rapid Layer
Technology(RLT) (Vident, www.vident.com),
IPS e.max CAD-on (Ivoclar Vivadent) - подходящи за единични коронки и тричленни мостови конструкции и Lava Digital Veneering

Свиване на циркониевия скелет след синтероване

стъкло за свързване на двата компонента.
Третата система – DVS (3M Espe) се използва
само за единични коронки. Покритието се изработва от поресто блокче и се залепва към
кепето, чрез специален дентин свъзващ прахообразен агент, като след това компонентите
се изпичат, за да бъдат свързани.
Циркониевото кепе, най-често се свързва
със зъбната структура, чрез използването на
глас-йономерни цименти, но също така няколко различни видове праймери, могат да
бъдат използвани, за да се изгради връзка
с циркония. Връзката на глас-йономерите е
най-слаба. Бондирането на циркония, може
да подобри ретенцията към зъбната структура. Съществува дебат относно използването
на пясъкоструйна обработка на циркония. Повечето производители са против нея, но в някои случаи препоръчват тя да се извършва с
малки частички алуминиев окис (25 до 50 микрона), които да се използват за обработка на
вътрешността на кепето, преди циментиране.
Доказано е, че това помага за постигане на
по-чиста повърхност. Все пак някои изследвания показват, че тази техника има неблагоприятен ефект18,19.

Електронно-микроскопски образи на плътен цирконий
(1) и порест цирконий (2)

System(DVS) (3M ESPE) - подходяща за единични коронки.
Изработването на фрезованото покритие
включва използването на Sirona InLab System
и така наречената “split ﬁle” (пила) система.
Използват се две пили. Едната се използва
за фрезоването на циркониево кепе, а другата фрезова съответното покритие в пълен
контур от изцяло плътно блокче. При RLT
Triluxe (Vident) системата, се използва блокче
от няколко цвята. Това фрезовано покритие,
след това се залепва към циркониевото кепе,
чрез използването на композитен цимент
(фиг.4 и фиг.5). Тази технология на фрезоването елиминира нуждата от отливане при
тричленните мостови конструкции. Чрез
CEREC (Sirona) системата, с дигитален отпечатък от препарацията и зъбите антагонисти
и регистрация на захапката може да се получи виртуален модел, чрез който се спазват
правилните оклузални контакти.
Тази технология се използва също и от
Ivoclar Vivadent - IPS e.max - за изработка на
единични коронки и тричленни мостови конструкции. При IPS, се използва разтопено

Фрезован циркониев скелет и съответстващо
фрезовано покритие.

Фрезовано покритие, циментирано към циркониев
скелет чрез “rapid-layer” техника.

Циркониеви имплантатни надстройки
Циркониевите блокове са били разработени
(от Sirona Dental Systems), за да се произвеждат
индивидуални надстройки за различни имплантатни системи. Използва се междинен титанов
елемент (TiBase, Sirona) между имплантата и
циркония. Единият край от TiBase елемента се
завива в имплантата, а другия се свързва към
фрезованата циркониева надстройка.

След като се получат данните от интраоралното сканирането, частично изпеченият циркониев блок може да се фрезова, за да се създаде индивидуална надстройка. След синтероване на циркония, надстройката се залепва
за TiBase чрез композитен цимент (RelyX – 3M
или Multilink Automix – Ivoclar). Първоначални
проучвания показват, че свързването на циркония към титана, чрез композитен цимент
засега е най-успешното решение.
Заключение:
Цирконият се превърнал в един от доминиращите типове керамика, използван за различни класове CAD/CAM възстановявания,
влючително фрезоване/ръчно покритие, фрезоване/фрезовано покритие, имплантатни
надстройки и др. Въпреки, че е най-здравият
материал в момента, неговата здравина и издръжливост варират в широк диапазон в зависимост от технологията, която се използва
за изработката му. Добрата връзка с денталната лаборатория е препоръчителна.
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В последните години употребата на бондирани порцеланови конструкции геометрино нарастна. Повишените естетически
изисквания на пациентите, както и желанието на специалистите да лекуват с
по-консервативни методи допълнително
подсилват тази тенденция. Първоначално,
притесненията бяха свързани с крехкостта
на тези конструкции, но те бяха отхвърлени
от редица клинични доклади, съобщаващи
за добри до отлични клинични резултати.
Документираният успех на фасетите позволи те да бъдат използвани и като възстановителни конструкции, а не само за постигане на естетични резултати. В изчерпателно проучване, проследяващо фасетни
реставрации за продължителен период от
време (до 15 години) се съобщава за пълен
провал на възстановяванията едва в 7% от
случаите, което означава, че шансът за
провал на лечението е приблизително 1%
годишно1. В повече от половината случаи,
неуспехът на лечението се дължи на фрактура. Няколко други доклада, изследващи
успеха или неуспеха на фасетните възста-

новявания, засягат въпроса за разположението на препарационната граница и дали
разполагането й в емайла предполага или
предотвратява неуспешно лечение.
С навлизането на съвременните бондинг
системи се минимизира рискът от провал на
лечението, дължащ се на разлепване на конструкциите. Двете основни причини за провала на лечението са фрактурите и лошото залепване, а като допълнителни причини могат
да се посочат и неправилно разположената
препарационната граница и неадекватното
отнемане на твърди зъбни структури. Многото и различни насоки за препариране и поконкретно, дали да се отнемат твърди зъбни
тъкани и колко, както и каква да бъде препарационната граница и къде да се разположи
тя, създават сериозно объркване.
Тази статия има за цел да даде рационални
насоки за препарацията за порцеланови фасети и най-вече да отговори на въпроса „Да
препарираме ли или не?” и ако да „Колко?”.
Оптималната цел на денталното лечение
е да използва възможно най-консервативни
методи за постигане на желания резултат.

Този принцип е в сила и за порцелановите
фасети. В идеалния случай препариране
не се налага или се отнема минимално количество зъбна тъкан. Преди да се пристъпи към фасетно възстановяване трябва да
се реши дали е необходимо ортодонтско
лечение за подреждане на зъбите, което
да намали значително необходимостта от
редукция, или не. Въз основа на личния си
опит, авторът заключава, че ако лечението
с фасети се провежда за корекция на формата, отклонения в цвета или за замяна на
несполучливи реставрации и отнемането
на здрави зъбни тъкани ще бъде толкова,
колкото и при проведено ортодонтско лечение, то такова не се налага. Ортодонтското лечение е наложително, когато без да е
проведено, препарационната граница ще
пресече емайло-дентиновата граница, както и когато в резултат от него значително
ще се редуцира количеството здрави зъбни тъкани, които трябва да се отнемат при
препарацията за фасети.
Насоки при препарацията за порцеланови фасети

Препарацията винаги се планира триизмерно в съотвествие с това как крайната
реставрация ще се вмести в рамката, формирана от лицето, устните и гингивата.
Всичко това трябва да бъде съобразено
с дизайна на усмивката на пациента и да
бъде функционално тествано. Специалистът започва работа като препарира зъба в
съответствие със специфичните изисквания за пространството необходимо за съответния възстановителен материал (дебелина на конструкцията).
Когато става дума за транслуцентен
материал, каквато е денталната керамика трябва да се вземат предвид цветът и
нюансът. В общия случай за една порцеланова фасета е необходима редукция от
0.2 мм до (в идеалния случай) 0.3 мм за
всеки нюанс промяна. Например, за да
променим цвета от А3 на А0 е необходимо
да изсветлим с три нюанса, тоест ще е необходима фасета с дебелина от 0.6мм до
(в идеалния случай) 0.9мм. В лабораторни
условия е изключително трудно да се изработи фасета с дебелина под 0.3 мм. СпоСледва на стр. 7
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Нанасяне на
порцелана върху огнеупорни
модели, използвайки копие на
провизорите
за определяне
на контура.
Препарацията
позволява удължаване на порцелана инцизално от 1мм
до 1.5 мм над
препарационнатa граница.

ред изследване върху фасети с дебелина
0.3 мм, проведено в университета в Калифорния, Лос Анджелис и Университета в
Орегон, се наблюдава тенденция за поява
на пукнатини в полимеризационния цимент
в областите, където фасетите се извиват,
както и при режещия ръб (непубликувани
данни). Това показва, че ако фасетите се
извиват апроксимално или обхващат режещия ръб, трябва да са с дебелина от поне
0.5мм. Дебелината на фасетата зависи до
голяма степен от желаната промяната в
цвета и позицията на зъба.
Да препарираме ли или не?
В общия случай се препоръчва границите
на препарацията да са изцяло разположени
в емайла. В литературата се срещат съвети
вариращи от никаква препарация до изработване на широка прагова препарационна граница. До голяма степен техниките за
препарация са продиктувани от препоръките на производителя за дадения материал.
Напълно допустимо е препарацията да е
продиктувана от клиничната ситуация, но
в практиката това рядко се случва.Често
пъти се отнема излишно голямо количество
зъбни тъкани, за да се използва определен
възстановителен материал или пък да се
приложи определена техника, въпреки че
използването на друг метод или материал
би направило лечението далеч по-консервативно. Материалът или техниката трябва да
се модифицират така, че да паснат на клиничната ситуация, а в най-добрия случай се
избират такива материали и методи, които
точно да решат клиничния случай.
В случай, че фасетата не може да бъде
разположена изцяло върху емайл, изключително важно е, след като бъде циментирана, тя да не е подложена на напрежение,
възникващо в резултат на сили на триене
и огъване2. Когато върху една система, в
която има материали с различна твърдост
се приложи натиск материалът с по-висок
модул на еластичност (по-твърдия материал) поема по-голямата част от натоварването. Дентинът е с по-нисък модул на
еластичност (по-малко твърдия материал)
от порцелана и поради това се деформира
по-лесно от емайла. Ето защо, когато фасетата лежи върху дентин, тя е подложена
на по-големи напречни и тангециални сили.
Керамиката е крехка и се чупи при критична
деформация от 0.1% и поради тази причина залепянето на фасета към по-еластичния дентин води до неуспех на лечението.
Свойството на емайла да поема натовар-
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ване, както и неговата твърдост, обославят
нуждата да се запази възможно най-много
емайл при препарацията. В идеалния случай фасетите се разполагат върху емайл, а
не върху дентин.
За да се избегне свъръхконтуриране и да
се замаскира преходът между фасетата и
естествения зъб редица автори препоръчват препарационната граница да се разположи в гингивалната трета като се изработи
тесен праг. Изключение от горенаписаното
има, когато зъбът е в лека лингвална позиция - тогава е допустимно препарационната
граница да е супрагингивално (фиг. 1 и 2).
От гледна точка на работата в лабораторията е изключително полезно, ако зъболекарят изработи праг, макар и съвсем
малък, за да знае зъботехникът с точност
до къде да нанесе керамиката. Авторите
препоръчват да се изработва малък праг
от 0.3 мм гингивално и апроксимално. Ако
има периферен емайл авторът предпочита
да препарира режещия ръб, за да осигури
от 1 мм до 1.5 мм място за инцизален порцелан (Фиг.3). По този начин се осигурява
достатъчно пространство, за да се вложат
във фасетата характерните за инцизалната
област на естествените зъби ефекти.
Инцизалната граница може да бъде два
основни типа – с лингвална локализация и
припокриване на режещия ръб (фиг. 4 и 5)
и инцизална прозоречна препарация. Изработването на лингвална граница с припокриване на режещия ръб се препоръчва при
промяна във формата на зъба или удължаване на ицизалната зона. Прозоречна препарация се прилага, когато се налага само
промяна в цвета. Повечето зъботехници намират прозоречната препарация по-трудна
за възстановяване, тъй като тя не предоставя достатъчно място за изработване на инцизалните ефекти. Припокриването на режещия ръб създава необходимото място, но
в резултат на този тип препарация се получава тънък слой керамика от лингвално, който е по-вероятно да се фрактурира (фиг.6).
Ако промяна във формата е един от търсените резултати от лечението, авторът предпочита по-съвременното виждане за инцизалната граница, а именно изработване на
буко-палатинална фаза по цялата дебелина
на зъба с редуциране дължината на инцизалния ръб (т.нар.”фазово”препариране,
бел.ред.).(фиг.7). При този вид препарация
няма припокриване на инцизалния ръб от
лингвална страна и вестибуларният инцизален ръб леко се заобля, като по този начин се намалява напрежението и рискът от

Препариран
зъб, при който
препарационната граница
е изнесена
лингвално, за
да позволи с
нанасянето на
керамиката
да се затвори
диастемата.

Фиг. 13 А.

Горни фронтални зъби
преди лечението

фрактура. До момента този тип препарация
е най-лесен. Авторът не е имал случай с
разлепване на фасетата при този тип препарация, особено когато фасетата е разположена върху емайл. Единствено закрепянето
на временните конструкции (провизори)
е създавало неудобства. За да реши този
проблем авторът използва минимално количество течен композит, който нанася в апроксималните зони и залепва провизорната
фасета чрез техниката за точково ецване
(Фиг. 8 и 9).
В апроксималната зона авторът препоръчва да се препарира леко лабиално или вестибуларно, като по този начин се запазва
апроксималния емайл. Изключение от този
принцип се допуска, когато зъбът трябва да
се разшири, както е в случая с латералния
резец с намалени размери (Фиг. 10 и 11).
Препарационната граница трябва да бъде
разположена по-лингвално към лингвалната преходна линия, така че при изграждането на порцелановата конструкция да може
да се затвори адекватно апроксималното
пространство (фиг. 12). За решаването на
клиничния случай представен на снимки от
13 А до 13 Г са следвани всички насоки, описани в тази статия. Случаят е завършен с
порцелан Vita VM®9 (Vident Inc, Brea, CА)
върху огнеопорен модел.
Заключение
Редукцията на зъбни тъкани трябва да
е възможно най-малка, особено при препарация за порцеланови фасети. Необходимата редукция зависи от вида на усмивката, триизмерното разположение на
фасетата, както и от желаната промяна на
цвета. За промяна на 1 нюанс е необходим
керамичен слой от 0.2мм до 0.3 мм. Авторите препоръчват и да се изработва тясна
прагова препарационна граница по цялата
периферия (особено около гингивалния
ръб), за да се избегне свръхконтуриране в
тази област.
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Фиг. 13 Б

Препарирани
за фасети
горни фронтални зъби.
Извършена
е минимална
емайлова
редукция и е
изработена
фаза по цялата дължина
на препарационната
граница

Фиг. 13 В

Краен резултат при усмивка

Фиг. 13 Г.

Краен резултат при
ретрахирани
устни и бузи.
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Представяне на кръжока по дентална ергономия

Учредителната сбирка на студентски
кръжок ”ДЕНТАЛНА ЕРГОНОМИЯ” се проведе на 17. 11. 2010 г. Формирането на
кръжока към Катедра по обществено дентално здраве на ФДМ под ръководството
на доц. д-р Л. Катрова, дм е отговор на
една огромна необходимост от опознаване на ергономичните норми и стандарти,
специфичните рискови фактори и прилагане на основните ергономични принципи
още в процеса на денталното обучение.
Учредяването на Кръжока «Дентална ергономия» си поставя за цел да подпомогне студентите и ръководството на ФДМ в
рационализиране на работната среда и
обучаване в правилна работна стойка и
организация на работа за създаване на
здравословни работни стереотипи на бъдещите лекари по дентална медицина.
Членовете на кръжока са студенти, които
са преминали или са в курсовете по «Социална медицина и медицинска етика» и
«Обществено дентално здраве». Те се отличават с изключителна дисциплинираност,
отговорност и креативност както по отношение на учебните си ангажименти, така
и като членове на кръжока. Марин Иванов
има подчертан интерес към фотографията,
логистиката и организационната дейност,
Иван Иванов – към компютърните технологии, а Д-р Манол Ивчев се отличава с опит,
лингвистични умения и последователност.
Умението им да работят в екип им спечели уважението на техните колеги и другите
членове на кръжока.
Кръжокът по Дентална ергономия при
КОДЗ на ФДМ на МУ-София разработва
проект „Ергономизиране на работната среда и изграждане на здравословни работни
стереотипи на бъдещите лекари по дентална медицина”.
Във връзка с това бяха проведени изследвания, наблюдения и демонстрации
в клинична среда. Резултатите от изследванията бяха представени на престижни

професионални научни форуми в страната и чужбина под формата на постери и
орални презентации и публикувани в периодични и непериодични издания:
- 24th Сongress of the ESDE (European
society of dental ergonomics) - май, 2011г,
Биберах, Германия с постерна презентация на тема ”Assessment of dental students
knowledge of the application ergonomics’
principles in dental clinic”;
- 37th Аnnual meeting of the ADEE
(Association of Dental Education in Europe) –
септември, 2011г. в Анталия, Турция с постерна презентация на тема „Аssessment of
the undergraduate dental students’ working
posture habits during clinical training” (сн. 1);
- 22nd Аnnual assembly of IMAB (International
medical association Bulgaria) – май,
2012г. с постерна презентация на тема
„Ergonomization” of the working environment
and building up of healthy working posture of
dental students”;
- Тържествена научна сесия, посветена на
20-годишнина от основаването на катедра
„Обществено дентално здраве” – май, 2012г,
София, с орална презентация на тема „Готовност и мотивация на студенти и преподаватели за прилагане на ергономичните
принципи в денталното образование”, отпечатана в сборника;
- 38th annual meeting of the ADEE – септември, 2012г., Лион, Франция с постерна презентация на тема: „Teachers and
students’perception of the need for integrating
dental ergonomics in dental education”.
Под печат е презентацията от последната научна среща на ИМАБ.
Кръжокът организира в началото на юни
2011 симпозиум на тема „Проприоцептивна дентална дейност” с трима гост-лектори от Южна Корея (сн.2).
Най-съществено за нас е възможността реално да помогнем на колегите си да започнат
да се обучават в правилна работна стойка и да
възприемат ергономичния начин на работа.

Интегрирането на денталната ергономия в клиничното обучение на студентите
стана възможно благодарение на интереса към практическата работа на кръжока
и желанието за сътрудничество в обучението на студентите от клиничните курсове (4 и 5) на правилна ергономична стойка
от страна на Катедрата по Консервативно
зъболечение в лицето на Д-р Пейчева
(сн.3) и с разрешението и съдействието
на ръководител катедра Доц. Василева.
Обучението се проведе през летния семестър на учебната 2011/2012 година в
общо три групи – две от групите са четвърти курс (2 и 16), а третата от пети курс
(6). Общо 25 студента бяха включени в
обучението. На първата среща по време
на упражнение по КЗ беше направена
демонстрация на ергономичната поза от
Доц. Катрова и студента Марин Иванов
(пети курс, 14 група, председател на кръжока по дентална ергономия). Пд тяхно
ръководство по време на обучението всеки
студент сам нагласи работния си стол и
пациента (колега от групата, доброволец)
и му направи клиничен преглед. На следващите упражнения по КЗ на всеки студент
бе оказана помощ да коригира работната
си поза спрямо правилата. Д-р Пейчева
проследяваше усвояването на правилата.
Като основен проблем повечето студенти
изтъкнаха липсата на постоянна асистенция в бокса, което налага извършването на
излишни движения в разрез с ергономичните принципи, което от своя страна води
до допълнително забавяне на работата им.
Това е само началото. Кръжокът по
дентална ергономия си поставя за задача през новия семестър да продължи
обучението на студентите от клиничните
курсове на правилна ергономична работна поза. Искрено се надяваме да допринесем за усъвършенстване на работната
среда с въвеждане на методите на денталната ергономия възможно най-рано в

НОВА КНИГА

“Атлас по орална хирургия в амбулаторни условия”
Доц. Ст. Иванов

Книгата е първи опит у нас да се представи обема на оралната хирургия по този начин. Тя съдържа 354
фигури с общо 882 позиции, повечето от които цветни, адаптирани с подходящ разяснителен текст. Всичко
това прави изложените оперативни интервенции лесно разбираеми с най-големи подробности и безпорно
улеснява,подобрява и повишава резултатността от работата на денталния лекар.
Атласът е луксозно издание,структуриран в осем самостоятелни глави. По оригинален начин са представени операциите при абсцеси в ЛЧО, кисти на челюстите и меките тъкани, периапикални периодонтити, предпротетичната хирургия, най-необходимото от пародонталната хирургия, местното обезболяване, екстракция
на зъби и корени.
Новата книга на доц. Иванов,както досегашните добре познати негови трудове, са предназначени за лекари
по дентална медицина, специализанти и студенти.

Програма за есенната сесия на СРК на БЗС
по продължаващото медицинско обучение
на лекарите по дентална медицина
ЛЕКЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАЛА ЕВРОПА НА
ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА И ЗАПОЧВАТ В 10:00 Ч.
03 НОЕМВРИ
Лектор: д-р Палмира Алагьозова
Тема: “Обструктивна сънна апнея и дентална медицина- етиология, клиника и диагностика.”
15 ДЕКЕМВРИ
Лектор: Доц. д-р Стоян Иванов
Тема: “Адекватна хирургия при полуретинирани и ретинирани мъдреци –
принципи, индикации, оперативен план и техника при достъпно и редуцирано ретромоларно
пространство. Трудности, грешки, усложнения.”
РЕГИСТРАЦИЯ – НА МЯСТО

процеса на обучението.
Повече информация за денталната ергономия, организацията на лечебно-диагностичния процес и профилактиката на професионалните увреждания може да откриете
в „Обществено дентално здраве, дентална
професия, дентална практика“, Л. Катрова,
WINI 1837, София, 2011, (стр.189-259).
Марин Иванов, V курс ФДМ София
Иван Иванов, IV курс. ФДМ София

Снимка 1: Анталия,
Турция, 2011

Снимка 2: С гост-лекторите,
София, ФДМ 2011 г.

Снимка 3: Момент от усвояването
на ергономична поза
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Уважаеми колеги,

Управителен Съвет на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз
и Управителен Съвет на Българско Научно Дружество по Дентална Медицина,
имат удоволствието да ви поканят на

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК,
който се организира съвместно с БНДДМ

На 13 и 14 октомври 2012г. в ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА
ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
Проф. ХРИСТО КИСОВ (ФДМ Пловдив)
Тема:“Клинични аспекти при повишаване на долната трета на лицето“
Д-р МАРИЯНА ЯНКОВА (ФДМ София)
Тема: “Отпечатъци при неподвижното и подвижнотопротезиране“
ИМПЛАНТОЛОГИЯ:
Д-р БОГДАН ВЛАДИЛА - РУМЪНИЯ
Тема: «Имплантиране в дисталните участъци на максилата : Особености и
подходи при лечение със синус лифтинг»
ПАРОДОНТОЛОГИЯ:

І. Доц. Д-Р Христина Попова, дм (ФДМ София)
ТЕМA: ЛЕЧЕБЕН ПЛАН ПРИ ПАРОДОНТИТ – ОБОСНОВКА, ЕТАПИ, ПРОЦЕДУРИ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕХИРУРГИЧНАТА ТЕРАПИЯ НА ПАРОДОНТИТА
ІІ. Доц. Д-Р Елка Попова, дм (ФДМ Пловдив)
ТЕМA: АГРЕСИВНИ ПАРОДОНТИТИ – КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
ІІІ. Д-Р Адриана Йосифова
ТЕМA: ПАРОДОНТОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ІV. Д-Р МИШЕЛ, ФРАНЦИЯ
ТЕМA: НЕИНВАЗИВНО ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ С УЛТРАЗВУКОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ:
Д-р РУМЕН ИЛИЕВ
Тема: “Директни естетични възстановявания“
ЕНДОДОНТИЯ:
Д-р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА (ФДМ Пловдив)
Тема: ”Проблемно ориентирани методи и техники в различни случаи на ендодонтско лечение“
ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
Доц. РОСИЦА КАБАКЧИЕВА (ФДМ София)
Тема: “КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ В ДЕТСКАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА»
ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ
Доц. КРАСИМИРА ЯНЕВА-РИБАГИНА (ФДМ София)
Тема: ”Дентална ергономия“
ОРТОДОНТИЯ:
Дoц. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА (ФДМ Пловдив)
Тема: “Er – YAG лазерите – алтернативно средство за лечение в ортодонтската практика“

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
1. Резюметата се представят на български и английски език
2. Прилага се и пълният текст на постера
3. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт Times New
Roman, размер 12, Word.
4. Обем на резюмето до 200 думи.
5. Резюмето да съдържа:
• Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
• Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на
представящия автор да бъде подчертано
• Институция , университет, факултет катедра, град ; ако участват автори от
различни институции, принадлежността им се отбелязва със *.
• Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи,
Резултати, Заключение и Ключови думи (не повече от 5)
• В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми
6. Представяне на резюметата и пълният текст на постера:
на е-mail адрес: ssbsofiagrad@abv.bg

КУРСОВЕ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ:
Тема: „Синус Лифтинг”– Клиничен курс на д-р БОГДАН ВЛАДИЛА - Румъния
Със съдействието на “DentaLimar” ООД
До 10 участници. Цена 200 лв.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ:
Тема: „Неинвазивно пародонтално лечение с ултразвукови инструменти”
Със съдействието на “Swissdent” ООД
Водещи: д-р Жан-Франсоа Мишел, DDS,PhD; Мари Грас Мишел, DMD, MSc, Франция
Две групи с до 20 участници. Цена: 90 лв.
ЕНДОДОНТИЯ:
Тема: „Протоколи и техники за подготовка на оперативното поле, създаване на
адекватен ендодонтски достъп и обработка на кореноканалната система в условия на
първично лечение и релечение”
Със съдействието на “Patricia” ООД
Водеща: д-р Силвия Димитрова
Два групи с до 12 участници (общо до 24). Цена 240 лв.
ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ:
Тема: „Техника на възстановяването на фронтални зъби”
Със съдействието на “Caris M” ООД
Водещ: д-р Румен Илиев
Курс до 40 участници. Цена 80 лв.
ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
Тема: „ Отпечатъци и отпечатъчни техники“
Със съдействието на “Caris M” ООД
Водещ: д-р Мариана Янкова
Курс до 40 участници. Цена 80 лв.

ТАКСА УЧАСТИЕ САМО ЗА ЛЕКЦИОННАТА ПРОГРАМА: 50лв.

ЗА СТУДЕНТИ – БЕЗПЛАТНО!

Всички такси се събират в офиса на СРК на БЗС: София 1000,
пл. Райко Даскалов 1Б, тел. 02 988 2525, моб. 0888 58 80 60

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЛИ:
Зала ЕВРОПА

СЪБОТА 13 октомври 2012
08:00 – 09:00 – РЕГИСТРАЦИЯ
09:30 – 11:00 – Д-Р РУМЕН ИЛИЕВ
11:30 – 13:00 – ДОЦ. ХРИСТИНА ПОПОВА
14:00 – 15:30 – ДОЦ. ЕЛКА ПОПОВА
16:00 – 17:30 – Д-Р АДРИАНА ЙОСИФОВА

НЕДЕЛЯ 14 октомври 2012
09:00 – 10:30 – Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
11:00 – 12:30 – Д-Р МАРИАНА ЯНКОВА
14:30 – 16:00 – ДОЦ. РОСИЦА КАБАКЧИЕВА
16:30 – 18:00 – ПРОФ. ХРИСТО КИСОВ

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ
13 октомври 2012, 19:00 ч. – Коктейл за всички участници
Зала КИЕВ
10:30 – 12:00 – Д-Р БОГДАН ВЛАДИЛА РУМЪНИЯ
13:00 – 15:30 – ДОЦ. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА
16:00 – 17:30 – ДОЦ. КРАСИМИРА ЯНЕВАРИБАГИНА

09:00 – 11:30 – Д-Р МИШЕЛ - ФРАНЦИЯ
12:00 – 13:00 – ПОСТЕРНА СЕСИЯ
13:00 – 14:30 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ
ОТ АВТОРИТЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ:
1.Заглавие
2.Автори
3.Въведение
4.Цел
5.Материал и методи
6.Резултати и обсъждане
7.Изводи

КУРСОВЕ

Размери на постерите: не по-големи от 70 X 90см.
Авторите ще презентират на постерите си съгласно програмата.
Авторите на постери са освободени от конгресна такса.

Конферанс V – 14 октомври, 13:00 ч.
ОТПЕЧАТЪЦИ И ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ, до 40 участници, цена 80 лв.

Конферанс V – 14 октомври, 11:00ч.
ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, до 40 участници, цена 80 лв.

Конферанс III – 14 октомври, 12:00 ч., 14:30 ч.
ПАРОДОНТОЛОГИЯ, до 20 участници, 2 курса, цена 90 лв.
СРОКОВЕ

Срок за подаване на резюметата: 20. 09. 2012г.
За контакти : 02 988 2525
e-mail: ssbsoﬁagrad@abv.bg
Oфис на СРК на БЗС

Конфераснс IV - 14 октомври, 11:00 – 13:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.
ЕНДОДОНТИЯ, до 15 участници, 2 курса, цена 240 лв.
ДЕНТАЛНО СТУДИО ЕСТЕТИКА - 13 октомври, 14:00

СИНУС ЛИФТИНГ, Д-Р БОГДАН ВЛАДИЛА, до 10 участници, цена 200 лв.
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Пловдив, ул.”Цар Иван Александър“ 14А; тел.: 032 631309;
факс: 032 664670; GSM: 0878 697 700; 0898 697 700;
e-mail: zx27@dir.bg; www.dentalimar.com

Практически курсове в програмата на
Втори научен конгрес на СРК - 13 - 14.X.2012:

„Директни естетични възтановявания” - д-р Румен Илиев
„Отпечатъци и отпечатъчни техники“ - д-р М. Янкова
София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ 22
e-mail: caris@micronic.bg, www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31;
0884 152179; 0886 229762
транспортните разходи са за наша сметка
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На посещение в Европарламента в Брюксел
Доц. Стоян Иванов, доц.Росен Коларов
и д-р Гинка Терезова бяха поканени да
посетят Европарламента в Брюксел. По
време на петдневния си престой, при
блестяща организация,те се запознаха
със структурата и основните насоки на
работата на парламента. Господин Емил
Стоянов в стегнат вид и разбираем стил
посочи ролята и участието на нашата
парламентарна група при обсъждането
на най-актуалните въпроси в различни
сфери на образованието, икономиката и
социалната политика (снимка 1 и сн. 2).
При обиколка на европарламентарната
сграда прави впечатление рационалната
подреденост на залите и високото технологично оборудване. В непринуден разговор с господин Стоянов стана въпрос
и за денталната помощ и състоянието на
оралното здраве като компонента и резултантна на здравословния начин на живот
на европейските граждани (сн. 3 и сн. 4).
В края на престоя на групата стоматолози бе направена снимка за спомен
пред знамената на страните-членки на
Европейския съюз, където е и нашия национален флаг (сн. 5). ☐

Емил Стоянов,евродепутат изнася своето слово.

Пред националните флагове на странитечленки на Европейския съюз.

Доц.Ст.Иванов на катедрата
заседателната зала.
В приятелски разговор на чашка кафе.

В МРЕЖИТЕ
С всеки изминал ден влиянието на технологиите върху човечеството расте.
Безспорно интернет комуникациите ни
обсебват без да усещаме и тихомълком
ни превръщат в роби на едно изкривено
социално пространство. И така, оплетени в мрежите на необхватния интернет
свят, ставаме зависими на нещо, което
сами сме създали. Звучи страшно. Но пострашно е отчуждението на хората един
от друг. Отчуждение, породено до голяма
степен от коварните интернет мрежи.
Забравихме ли как трябва да се отнасяме към другите, как да говорим с тях, как
да живеем живота си? Чакаме ли някоя
от поредните програмирани команди да
ни каже как да постъпим в дадена ситуация? Помним ли какво е добродетел,
приятел, любов? Или всичко това е част
от един виртуален свят? Щастливи ли
сме? Правим ли някого щастлив?
Група лекари по дентална медицина
и хора от сферата на здравеопазването преобръщат тази черна представа
за съвремието ни и връщат оптимизма,
доказвайки, че съществуват широкоскроени, талантливи, добронамерени
личности, готови да помогнат докато се
забавляват. Доказателство за това, че
съществуват хора и мрежи извън тези в
интернет е събитието „В мрежите“, което
се проведе на 08.09.2012г. в с. Габровци.
Живописното селце, което се намира
на 15 км от Велико Търново, е успяло
да съхрани духа на отминалите десетилетия. Там липсва напрегнатата атмосфера на съвремието, липсва отчуждаването на хората, лицемерието, егоизма.
Хората, макар и материално бедни, са
щастливи. Тяхното богатство не може
да бъде измерено с пари. Но в наши дни
пари са нужни за всичко. Такъв е проблемът с ремонта на църквата „Св. Димитър” в селото, който обедини лекари от
цяла България. Да, така се роди идеята
за арт форум „В мрежите“, организиран
от Д-р Георги Миланов, лекар по дентална медицина във Велико Търново.
Вече пета поредна година в двора на
къщата си в с. Габровци, Д-р Г. Миланов
и неговата съпруга дават на свои прия-

тели поле за изява в областта на изкуството. „В началото всичко започна само
с няколко фотографии, но в последствие
събитието се разрастна и като мащаби
и като значимост, за да се оформи като
едно от важните културни мероприятия
в областта“ споделя Д-р Г. Миланов. Постепенно с годините се включват и други изкуства – поезия, музика, керамика/
приложни изкуства, живопис/графика,
склуптура. Броят на участниците също
расте – от десетина през първата година
до тридесет в последното издание.
И тъй като църквата в с. Габровци се
нуждае от ремонт, тази година форумът
бе посветен изцяло на благотворителна
кауза за събиране на средства за нея.
Всеки от присъстващите можеше да купи
творба, като парите бяха внесени по сметката на специално сдружение. А интересни произведения изобщо не липсваха.
Присъстващите имаха час и половина да
разгледат всички композиции, които бяха
подредени на стоманени мрежи, откъдето идва и заглавието на форума. Изборът
на форографии бе значително затруднен,
т.к. авторите – Георги Миланов, Димитър
Костурков, Божидар Байчев, Елица Гунчева представиха малко на брой, но изключително професионални разработки.
Картините бяха значително повече и всяка една – уникална по някакъв странен,
приятно чуден начин. И докато хората не
можеха да решат коя картина или фотография да купят, в двора имаше разпръснати стихове в специални книжки, където
човек можеше да седне, да почете и отдъхнал да продължи с разглеждането на
експозициите и да вземе решение.
След час и половина културно обогатяване с поезия, фотография, приложни
изкуства, склуптури, керамични изделия,
живопис, графика, гоблени, ръчно направени бижута и др., дойде ред на апогея
на събитието – музикален концерт.
В началото лекари и приятели на домакина обявиха началото с интересни интерпретации на известни песни. В подгряването се включи и синът на Д-р Г. Миланов,
заедно със съучениците си, осмокласници. За финал на концерта Д-р Г. Миланов и

че е време всеки да оплете такава мрежа и да хване в нея колкото може повече хора. В името на един по-красив свят.
Свят, в който живеем всички ние.
Димитър Костурков
V курс, ФДМ - София

неговите състуденти съживиха рок групата
„Horae Volant”. Всички музиканти в състава, които са лекари по дентална медицина, свирят за втора поредна година заедно след дълъг период на застой. Въпреки
това те се представиха така, сякаш никога
не са спирали да свирят. Всички останаха
впечатлени както от музиката и изпълнението, така и от леко сатиричните текстове
на авторските песни.
„В мрежите“ - тридесет участници, над
сто присъстващи от различни краища на
страната. Всички те обединени от жаждата за изкуство, жаждата за истински
живот, жаждата да опознаят добри и искрени хора, да оставят част от своята
позитивна енергия и да вземат част от
тази, която някой друг е оставил. Обединени от благородната кауза да възкресят
една полусрутена църква, оставена на
произвола на съдбата и да върнат вярата на хората. Защото без вяра в Бога
няма добродетел, а без добродетел щастието е немислимо.
Разкривайки всестранните си таланти, забавлявайки се, участниците сякаш
искат да ни напомнят, че животът е тук
– в мрежите, изтъкани от човечност, от
идеализирани добродетели и искрени
намерения. Сякаш искат да ни покажат,
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НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SOFIA DENTAL MEETING 2012
Тази година българският дентален лекар ще стане свидетел на поредното
качествено в европейския смисъл на
думата събитие в рамките на СДМ. Разглеждайки 4 дневната прогама от 27ми
до 30ти септември няма как да не забележите следните акценти :
1.Европейският Естетичен Ден-безспорно най-яркото събитие в рамките на СДМ
2012, което е подарък от организаторите
за всички участници от миналата година
. В рамките на целодневната програма
някои от най-изявените членове на Европейската Естетична Академия, модерирани от опитния проф.Бичачо, ще представят някои от най-новите тенденции в
съвременната дентална медицина , както
и ще дискутират гледните си точки на различни проблеми.
2.Д-р Саша Йованович - няколко години след като беше в България – един от
най-добрите съвременни имплантолози,
ще води лекция на живо директно от клиниката си в Лос Анжелис.
3.Българското дружество по естетична
дентална медицина навършва също 5 години. В панела модериран от председателя на дружеството - д-р Нели Николова, ще бъдат разгледани разнообразни
подходи към един клиничен случай от
различни специалисти.
4.Оклузия - след популяризирането в
България на школите на Даусън и Льо
Гал, д-р Стив Ратклив ще покаже известната в САЩ школа на Спеър - лекция и
курс , който не бива да изпускате.

5.Ортодонтски панел - ще бъде представена лекция от Председателя на Френското Ортодонтско Общество - Алиен Бери –
на тема: „Да екстрахираме или не задрави
зъби при ортодонтско лечение - юридическа гледна точка“. Освен този много наболял проблем ще бъдат дискутирани
различните индикации за употреба на мини-импланти от д-р Скандер Елуз.
6.Пародонтологичен панел – негов
модератор ще бъде популярният у нас
проф. Саадун. Ще бъда дискутирани
теми свързани с костозаместване, мекотъканни присадки и протетично оформяне на меките тъкани. Заедно с това
проф. Саадун ще направи на живо и операция за мекотъканна естетика.
7.Лазери - почитателите на тази технология ще могат да проследят лекции,
демонстрация на живо, както и комбиниран уоркшоп , в който ще могат да опитат
различни видове лазери.
8.Българското участие – по повод честването 70 години Висше образование по
дентална медицина в България двата факултета в София и в Пловдив ще подготвят разнообразна лекционна програма.
9.Нови теми – за първи път тази година на СДМ ще бъдат представени и интересни за практикуващите лекари теми
като спешни състояни в денталния кабинет, лечение на ксеростомия, медицина
на съня, видове актуални медикаменти и
тяхното приложение.

10.Керамични фасети - от там започна
всичко за СДМ преди 5 години –затова
тази година освен традиционната демонстрация на живо (която ще се изпълни
от д-р Г.Илиев) ще можете да видите
отново д-р Куби, който подготвя уникална лекция с неговия зъботехник и много
интересен практически курс, любимецът
на българската аудитория д-р Контурас,
както и проф. Ласер - човекът, който пре-

Цените важат при заявки направени до 30 Ноември 2012г.

ди 5 години направи първата демонстрация на живо на фасети.
Това са само 10 от най-интересните моменти от конгреса – разбира се, ако се
вгледате внимателно в разнообразната
програма със сигурност ще откриете още
нещо, което да Ви заинтригува и да Ви
помогне да доусъвършенствате Вашите
професионални умения.

