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* Паралакс е термин, характеризиращ видимото изместване на положението на даден 
обект, дължащо се наблюдението му от две различни точки.
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Новини относно задължителните  
застраховки на лекарите по дентална медицина
Обнародвана в „Държавен вестник“ бе Наредбата  
за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

С къпи колеги, СРК на БЗС има удоволствието да ви покани след бро-
ени дни да участвате в 8-мия Научен конгрес на конгрес на Столич-
на колегия. Тази година с провокативното  име „Паралакс в ден-
талната медицина“ ние ви приканваме да погледнете към нашата 

професия  под различен ъгъл. Поканили сме лектори от познати и по-малко 
познати страни, за някои от които не сме чували много – а още по-малко има-
ме представа каква е тяхната визия за дентално лечение! Ето защо този път 
се събираме заедно, изпълнени с любопитство и с желание да обменим зна-
ния, опит и различни гледни точки. Защото всички знаем, че едно от най-ин-
тересните неща в нашата професия е това, че можем да решим един и същи 
проблем поне по няколко начина. И така, решението по кой път да тръгнем се 
превръща в истинско предизвикателство. 

До събитието остават само няколко 
дни. В броя ви представяме пълния спи-
сък лектори и резюмета на техните пре-
зентации, подредени по часове. Пред-
ставители на различни страни и култури, 
някои от които за нас са екзотични, те ще 
ни позволят да научим повече за техния 
дентален свят и за техните решения на 
различни клинични ситуации. Египет, 
Киргистан, Казахстан, Мексико, Русия, 
Непал, Гърция и, разбира се, България. В 
началото на всяка лекция, гост-лектори-
те ще отделят по няколко минути, за да 
ни разкажат повече за здравната систе-

ма в своята страна. Искрено се надяваме, 
че освен интересно, събитието ще бъде 
много полезно и обогатяващо за всички 
присъстващи. За втори път организа-
цията дава възможност да следите съби-
тието изцяло онлайн, благодарение на 
специализираната  платформа за стрий-
минг през мрежата. За повече информа-
ция, следете сайта на СРК www.bzs-srk.
bg, фейсбук страницата на колегията и 
специално посветеното за целта събитие 
„Паралакс в денталната медицина: 8ми 
Научен конгрес на СРК на БЗС“.

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА* 
Осми Научен конгрес на СРК, 17-18 ноември 2018 г.
Само след дни ще погледнем професията ни от различен ъгъл

Продължава на стр. 2
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В последните месеци сме свидетели на трескавите преговори по от-
ношение на промените в задължителното застраховане на лекарите 
по дентална медицина. Напредъкът към момента се състои в прео-
доляване на парадокса от възможното въвеждане на нуждата един 

и същи зъболекар, практикуващ на различни места, да дължи застраховки на 
всяко от тях. 

На 28 септември в сайта на Столична Ра-
йонна Колегия на БЗС http://bzs-srk.bg бе 
публикувана Наредбата за задължител-
ното застраховане на лицата, упражнява-
щи медицинска професия,  обнародвана 
в Държавен Вестник, бр. 80/28.09.2018 г. 

Съгласно законите на страната, от мо-
мента на публикуването ù наредбата е 
валидна и е в сила както за всички лица, 
изпълняващи медицинска дейност, така 
и за съответните застрахователни друже-
ства, предлагащи такава услуга.

Невалидни са всякакви интерпретации 
извън разписаното в Наредбата, незави-
симо дали това е от страна на лекарите 
по дентална медицина или на застрахо-

вателите. Нейните текстове можете да 
откриете качени на адрес https://bzs-srk.
bg/2018/09/28/zadyljitelni-zastrahovki. 

На разположение при възникнали въ-
проси са председателят на УС на БЗС д-р 
Николай Шарков, зам.-председателят и 
председател на КНА на БЗС д-р Светослав 
Гачев и главният секретар на УС на БЗС 
д-р Борислав Миланов. 

СРК на БЗС е в процес на търсе-
не на преференциални условия за 
своите редовни членове.

Следете за развитие по темата на сайта 
на СРК на БЗС на адрес http://bzs-srk.bg.
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В следващите редове ще откриете всич-
ки резюмета и информация за гост-лек-
торите на предстоящото събитие. Очак-
ваме ви там!

Събота, 17 ноември 2018 г.

09:30-11:00 ч.:
Отпечатъчни материали и 
техники в имплантологията: 
основни принципи за преход 
от теорията към клиничната 
практика

Снемането на от-
печатъци е рутинна 
клинична задача от 
ежедневната рабо-
та. Тя продължава да 
бъде решаваща стъп-
ка за изработването 
на протетичните кон-

струкции. Познаването на свойствата 
на модерните отпечатъчни материали и 
изборът на подходяща отпечатъчна тех-
ника са от основно значение за изработ-
ването на точен модел и успешни и функ-
циониращи конструкции.

Целта на тази лекция е да постави ак-
цент върху свойствата на отпечатъчните 
материали и тяхната употреба с подхо-
дяща техника. Изборът на най-адекват-
ните материали и тяхното използване 
в различни клинични ситуации е пред-
ставен с многобройни клинични случаи, 
показани дидактично стъпка по стъпка. 
Поставен е акцент върху снемането на 
отпечатъци при импланти, върху въз-
можните затруднения и грешки, които 
могат да възникнат в момента на отпе-
чатъка, а също така и как да разпознаем 
тези грешки и да ги избегнем. Лекцията е 
насочена както към лекари по дентална 
медицина, така и към зъботехници и уле-
снява решаването на техните общи про-
блеми. Вниманието е фокусирано върху 
подобреното взаимно разбиране и по-
добряване на комуникацията между ден-
талния кабинет и лабораторията, а също 
така и върху избягването на грешките и 
намаляването до минимум на възможни-
те проблеми.

Екип д-р Стефанос Куртис и зъботех-
ник Хараламбос Струмбос
Д-р Стефанос Куртис завършва ден-
тална медицина през 1986 г. в Атинския 
университет. От 1988 до 1990 г. следва 
следдипломно обучение в Тюбинген, Гер-
мания, под ръководството на проф. д-р 
Х. Вебер.  През 1992 г. завършва докторан-
тура към Атинския университет. В пери-
ода от 1992-2000 г. е клиничен асистент 
в Катедрата по протетична дентална 
медицина в Атинския университет. От 
2000 до 2005 г. е лектор към същата кате-
дра. От 2005 до 2013 г. е доцент, а от 2013 
г. насам – асоцииран професор по проте-
тична дентална медицина в Атинския 
университет. В периода от 1997 г. насам 
e клиничен инструктор към Импланто-
логичния център на Факултета по ден-
тална медицина към Университета в 
Атина. По време на преподавателската 
си кариера в Катедрата по протетична 
дентална медицина е отговорен за фан-
томното и клиничното обучение на сту-
денти и специализанти в дисциплината 
Фиксирано протезиране. От 1990 г. насам 
д-р Куртис работи в частна практика 
в Атина, която е фокусирана върху им-
плантатното лечение, протетиката и 
естетиката. Поставил и възстановил 
е повече от 2000 имплантати с просле-
дяване до 20 години. Д-р Куртис е автор 
и съавтор на статии, публикувани в 

Journal of Prosthetic Dentistry, Quintessence 
International, Journal of Esthetic Restorative 
Dentistry и други международни журнали 
на немски и английски език. Автор и съав-
тор и редактор е на няколко книги и елек-
тронни книги за и;плантология.  Говори 
гръцки, английски, френски и немски език.  
За контакти: stefkour@dent.uoa.gr.

11:30 – 13:00 ч.: 
Лудостта на композитните 
материали! Решения за 
ежедневната практика

През изминалите де-
сет години естетиката 
в денталната медици-
на и философията за 
минимална инвазив-
ност се превръщаха 
във все по-важен фак-
тор по отношение на 

диагностиката и лечебното планиране. 
В съвременната практика композитни-
те материали заемат основна роля сред 
останалите възстановителни материали, 
тъй като притежават отличен естетичен 
потенциал и приемлива издръжливост 
на много по-ниска цена в сравнение със 
съответните керамични конструкции, из-
ползвани за възстановяване на зъби във 
фронталния и в дисталния участък. 

Нещо повече, композитните матери-
али позволяват минимално инвазивно 
препариране или липса на каквото и да 
е препариране при възстановяване на 
разрушена или липсваща зъбна тъкан. 
Така те се превръщат в популярна ал-
тернатива на инвазивните протетични 
възстановявания. Целта на тази презен-
тация е да представи различни решения, 
някои от които наистина артистични, при 
употребата на модерни композитни сис-
теми както при предни зъби, така и при 
зъби в дисталните участъци.

Д-р Ахмед Тарек Фарук от Египет е спе-
циалист по възстановителна и есте-
тична дентална медицина. Придобива 
магистърска степен в тази сфера във 
Факултета по дентална медицина към 
Университета в Кайро. Работи като 
асистент в Катедрата по възстано-
вителна дентална медицина към Меж-
дународния университет в Миср. Д-р 
Фарук е член на IADR, AACD и е междуна-
роден лектор. Д-р Фарук е гост лектор 
и към магистърската програма по въз-
становителна дентална медицина на 
Dundee University, Шотландия, проведена 
в Египет. 
В България д-р Факук стана известен 
по време на тазгодишния 18-ти Научен 
конгрес на Български Зъболекарски Съюз, 
който се проведе на 8 и 9 юни 2018 г. в гр. 
Бургас. Както лекционната зала, така 
и залата на практическия курс едва съ-
браха желаещите да чуят полезните и 
практични съвети и съвременни трико-
ве за справяне с ежедневни клинични си-
туации, които бе подготвил египетския 
специалист.

14:00 – 15:30 ч:
„Анатомични, физиологични и 
психологични особености при 
децата и зъболекарските тактики 

по време на 
клинична дейност“

Тъканите, органи-
те, системите, целият 
растящ организъм, 
развитието и усъ-
вършенстването на 
функциите при деца-

та значително се различават от тези при 
възрастните индивиди. 

От раждането на детето до 20-годиш-
на възраст продължават процесите на 
растеж и развитие. Колкото възрастта на 
децата е по-ранна, толкова по-индиви-
дуални, различни и интензивни са тези 
процеси. Децата могат да имат дисфунк-
ции, каквито не се наблюдават при въз-
растните: това са дисфункциите в зреене-
то и диспропорциите в растежа.

Според основните причини за детски-
те заболявания, те биват вродени, при-
добити или  нарастващи вследствие на 
увреждане на развиващите организма 
структури. Лекцията ще разгледа под-
робно анатомичните, физиологичните, 
психологичните,  поведенческите и дру-
ги особености на децата, които трябва да 
бъдат взети предвид от зъболекарите по 
време на дентално лечение.

Д-р Илшат Юлдашев е роден през 1959 г. 
в Киргизстан. През 1982 г. завършва сто-
матология с отличие в Киргизстанския 
Държавен медицински институт. След 
двугодишен стаж в местната Централ-
на стоматологична клиника работи в 
отделението по Лицево-челюстна хирур-
гия към Централната клинична болница 
в Бишкек, Киргизстан. През 1987 г. завърш-
ва обучението си към Отдела по хирур-
гична стоматология към Киргизстан-
ския държавен медицински институт.  
През следващите две години той работи 
в същия отдел, първоначално като изсле-
довател, а по-късно като лектор. През 
1993 г. завършва докторат към Хирур-
гичния отдел на Онко-стоматологичния 
център „И. П. Павлов“ в Санкт Петербург. 
Темата на доктората му е „Изследване 
на клиничните симптоми, диагностика-
та, възможностите за лечение и профи-
лактиката на мандибуларна остеоради-
онекроза“. През 1996 г. става асоцииран 
професор в Киргизстанския държавен ме-
дицински институт в Бишкек. През 2007 
г. успешно защитава постдокторската 
си дисертация на тема „Парадигми на 
оптимизацията на стоматологичната 
помощ за обитаващите селските райони 
в контекста на Обществената здравна 
система, формираща се в Киргизстанска-
та Република“. Темата му носи научната 
степен „доктор на медицинските науки“.  
През 2009 и 2014 г. е сътрудник и регент 
на Academy Dentistry International  (ADI 
– Ohio, USA) за Източна Европа и стра-
ните от Общността на независимите 
държави (CIS). От 2011 г. досега е профе-
сор и огла вява Катедрата по детска 
дентална медицина, лицево-челюстна и 
пластична хирургия към Киргизстанско-
Руския славянски университет, Бишкек, 
Киргизстан. От 2007 г. досега е национа-
лен консултант към Киргизстанското 
здравно министерство. 

Д-р Йълдъшев е автор на над 160 публи-
кации, засягащи проблеми от сферите на 
оралната и лицево-челюстна хирургия, 
оралната онкология, лъчевите уврежда-
ния, биохимичната диагностика на рака, 
съвременното приложение на лазерите, 
денталната медицина, кардиологията и 
кардиохематологията. През годините той 
участва в редица местни, национални и 
международни срещи и конференции на 
разнообразни теми – онкология, лазер-
но лечение, пластична хирургия, орална 
патология, управление на меките тъкани 
в пародонтологията и имплантологията, 
протетика при тотално обеззъбяване и 
други. Посещава международни научни 
срещи в Русия, Белгия, Германия, Ав-
стрия, Обединеното кралство, Швеция, 
Хърватска, САЩ, Чехия, Малта, Южна 
Корея, Казакстан, Турция, Италия, Китай, 
ОАЕ, Япония, Сингапур, Хонг Конг, Бела-
рус, Таджикистан, Франция, Индия, Пол-
ша, Испания и други.

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНАПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

РЕДАКЦИОННО

Скъпи колеги,
В новия броя поставяме най-го-

лям акцент върху предстоящия 
8-ми конгрес на СРК „Паралакс 
в денталната медицина“. Не-
обичайното име е физичен тер-
мин, характеризиращ видимото 
изместване на положението на 
даден обект при неговото наблю-
дение от две различни точки. На 
17 и 18 ноември от различни ъгли 
ще погледнем именно денталната 
медицина, за която безспорно ви-
наги има различни начини, много 
мнения и подходи. 

За целта сме поканили предимно 
лектори от по-малко известни за 
нас дентални школи от различни 
части на света. Участниците в 
конгреса ще имат възможност да 
научат представите за дентал-
на медицина на лектори от Бъл-
гария, Гърция, Казахстан, Непал, 
Мексико, Кирсизстан, Египет и 
Русия. Програмата и резюмета 
на лекциите четете в настоящия 
брой (стр. 1-4), а новини за научния 
форум можете да следите на сай-
та на СРК, фейсбук страницата 
на колегията и свързаното с нея 
събитие „Паралакс в денталната 
медицина: 8ми Научен конгрес на 
СРК на БЗС“. 

Отгръщайки страниците на 
броя ще откриете отзвук от ня-
колко събития, проведени тази 
есен. За 11-тата Софийска ден-
тална среща четете на стр. 6, 
като за нас е привилегия към ма-
териала ни за нея да поместим и 
разговора, който проведохме с из-
ключителния експерт по адхезия, 
консервативна и естетична ден-
тална медицина проф. Лоренцо 
Брески от Университета в Боло-
ня. За проф. Брески това бе първо 
посещение в България. Искрено се 
надяваме да му  предстоят мно-
го нови гостувания у нас, в които 
той да показва близката връзка 
и логика между чистата наука и 
процедурите, които извършваме 
ежедневно в денталния кабинет. 
Интервюто четете на стр. 7. 

Още в броя: отразяване на НФДМ 
в гр. Банско и на Регионалния фо-
рум в гр. Хисар четете съответно 
на стр. 4 и 5, а на стр. 1 ще откри-
ете новото по отношение на за-
дължителните застраховки на 
лекарите по дентална медицина.

Поместваме още статия на д-р 
Стоян Казаков от платформата 
ORAL ACADEMY относно дентал-
ното лечение на пациенти, прие-
мащи антикоагуланти. В нея той 
разглежда процеса на кръвосъсир-
ване, лабораторните показате-
ли за измерването му, риска от 
кървене при различни дентални 
процедури, развитието на хемо-
рагичен шок, видовете антикоа-
гуланти и антиагреганти и ме-
тодите за извършване на местна 
хемостаза. (стр. 8-10)

В следващия брой очаквайте 
отразяване на Международния 
конгрес на Италианското ендо-
донтско общество в Милано, за 
който СРК осигури договореност 
за преференциални такси участие 
за българските зъболекари. 

Очакваме ви след броени дни на 
8-мия Научен конгрес на СРК „Па-
ралакс в денталната медицина“!

С пожелание за спорна лечебна 
работа и повече слънце в оста-

ващите есенни дни, 

Д-р Ива Димчева

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА*
Осми Научен конгрес на СРК, 17-18 ноември 2018 г.

Продължава от стр. 1

16:00 – 17:30 ч.:
Иновативна скринингова 
диагностика за преканцерози 
на оралната лигавица и орален 
карцином

Въпреки факта, че оралният карцином 
принадлежи към неоплазмите, които се 
установяват при визуална инспекция, в 
повечето случаи (повече от 60%) забо-
ляването се диагностицира в напреднал 
стадий. 

За визуализиране на потенциални он-
кологични признаци, които могат да се 
свържат с развитието на орален карци-
ном, се прилагат неинвазивни контраст-
ни методи, които показват патологич-
ните промени в оралната мукоза още в 
ранните им стадии. Изисква се и адекват-
но оборудване за тяхното прилагане. За 
целите на активното диагностициране на 
премалигнените заболявания и ранните 
стадии на злокачествените неоплазии в 
органите и тъканите на устната кухина ус-
поредно с извършването на класическия 
преглед и палпация на регионалните 
лимфни възли се прилага луминисцентна 
(автофлуоресцентна) дентоскопия. 

Като резултат от морфологични и био-
химични промени, възникващи на кле-
тъчно и тъканно ниво, интензитетът на 
флуоресценция в огнища на преканце-
розни и канцерозни лезии е значително 
намален. Ето защо при автофлуоресцент-
ната диагностика патологичните огнища 
се визуализират във формата на фокал-
но хетерогенно затъмняване (ефекта на 
„тъмното петно“).

С помощта на нашия светодиоден LED 
АФС апарат бе извършена автофлуорес-
центна динтоскопия на оралната мукоза 
при 25 503 пациенти. При 110 от тях бяха 
установени предракови заболявания, при 
28 от тях – злокачествени тумори на орал-

ната лигавица и на червената полулигави-
ца на устната. При 2421 пациенти без оп-
лаквания бяха установени възпалителни 
заболявания на оралната лигавица.

Получените резултати доказват ефек-
тивността от използването на автофлу-
оресцентна диагностика с помощта на 
светодиодния апарат АФС за целите на 
скрининга на злокачествени заболява-
ния в условията на денталния кабинет.

Проф. Людмила Николаевна Максимов-
ская, дмн,  от Русия се дипломира като 
стоматолог през 1972 г. в Московския 
държавен университет по медицина и 
стоматология. От завършването си до 
2000 г. заема последователно длъжност-
ите ординатор, асистент, доцент и 
професор в Катедрата по терапевтична 
стоматология на същия университет, а 
от 2000 г. до момента ръководи тази ка-
тедра. Проф. Максимовская има над 250 
публикации в руски и международни изда-
ния, изнесла е 95 презентации и доклади и 
има 95 участия в семинари и 147 участия 
в научни конференции. Наградена е с при-
за „Почетен доктор на Руската федера-
ция“. За контакти: maximowski@mail.ru. 

Неделя, 18 ноември 2018 г.

09:00 – 10:30 ч.:
А.Т. Байгулаков, М. М. 
Тусупбекова, С. Тюлеутайева 
Минимално инвазивен метод на 
лечение на зъбния кариес 

Зъбният емайл е най-твърдата тъкан в 
човешкото тяло. Зрелият емайл е нежи-
ва тъкан, която не може да регенерира 
при напреднала загуба на минерали, 
която често е резултат от зъбен кариес 
и ерозия. Въпреки усилията да се реми-
нерализира емайла, превенцията и ле-
чението на началните кариозни лезии и 
субмикрометричната ерозия все още са 

сериозни клинични проблеми. Понасто-
ящем тези лезии се лекуват чрез отстра-
няване на изменената тъкан и запълване 
на получения кавитет с възстановителни 
материали. Като възможна алтернатива 
на традиционното лечение, биомиметич-
ното възстановяване на зъбния емайл 
може да пресъздаде съставения от апа-
титни кристали емайлов слой чрез на-
деждно свързване с повърхността на 
естествения емайл. 

В скорошни проучвания, Казакстанския 
изследовател Б. А. Айтуов е разработил 
средство за минимално инвазивно лече-
ние при фокална деминерализация на 
зъбния емайл – биосъвместим синтетичен 
аналог на човешкия протеин амелогенин, 
който играе ключова роля в образуване-
то на емайла по време на амелогенезата. 
Тази техника за емайлова регенерация 
обаче не е изпитвана върху животни и все 
още е с недостатъчно клинични резулта-
ти. Ето защо, неотложното разрешаване 
на този проблем ще ни позволи да про-
учим в детайли процесите, които се из-
вършват в границите на емайла. 

Д-р Азамат Турашевич Байгулаков 
завършва стоматология през 1999 г. 
Ръководи клиниката "Stoma na Vostoke" 
и преподава в Karaganda State Medical 
University в Казахстан. От 2000 г. ръко-
води своя частна практика в Караганда, 
Казахстан. През 2016 г. придобива степен 
Master of Medical Science в същия универ-
ситет с темата „Сравнителен цефало-
метричен анализ на различни етнически 
групи“. Същата година  започва изследо-
вателска дейност в сферата на мини-
мално инвазивните методики за лечение 
на зъбния кариес в стадий на macula alba, 
който често се получава при ортодонт-
ско лечение и незадоволителна устна 
хигиена. Д-р Байгулаков е активен член 
на Казахстанската стоматологична 
асоциация, като от 2015 до 2017 г. е нейн 

президент. 

В практиката си той лекува малоклу-
зии чрез фиксирани и снемаеми орто-
донтски апарати, включително метални 
и керамични лигиращи и самолигиращи 
брекети, сапфирени брекети, лингвална 
техника, eBrace, алайнери и трейнъри.  За 
контакти: baigulakov@gmail.com

11:00 – 12:30 ч.:
Мануалният функционален 
анализ от гледна точка на 
постурологията

Съвременната дентална медицина раз-
глежда дъвкателния апарат като част 
от целия организъм. Нарушенията и 
дисфункциите в зъбите, зъбните реди-
ци, дъвкателната равнина, мускулите и 
долно-челюстните стави рефлектират в 
пространствени, функционални и струк-
турни изменения често много далеч от 
полето на първичното въздействие. Това 
разбиране промени диагностичния и 
лечебния подход през последното де-
сетилетие в световен мащаб. Развиха се 
постановки, при които подробният ана-
лиз на дъвкателния апарат в контекста на 
целия организъм заема основополагащо 
място в клиничните етапи, предхождащи 
лечебното планиране.

Целта на лекцията е да бъдат предста-
вени основните похвати на мануален 
функционален анализ на дъвкателния 
апарат и на постурологични тестове за 
диагностика. Познаването и прилагането 
на тези методи позволява сравнителен 
анализ на състоянието на пациента пре-
ди, по време и след лечението, както и 
проследяване на късните резултати.   

Представените тестове позволяват и 
оценка за точността на снетия центричен 
регистрат от гледна точка на хармонията 
на цялото тяло.  

VIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС

СОФИЯ, 17 – 18 НОЕМВРИ 2018 
 Хотел Маринела - София

Събота, 17 ноември 2018 г.

08:00 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 09:30 – Oткриване
09:30 – 11:00  – Проф. Стефанос Куртис, 
Майстор зъботехник Хараламбос Струмбос, Гърция:  
„Отпечатъчни материали и техники върху импланти: напътствия от теория 
към клинична практика.“
11:30 – 13:00 – Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет:
 „Лудостта на композитите – решения за ежедневната практика”
13:00 – 14:00 - Обедна почивка
14:00 – 15:30 – Проф. Илшат Юлдашев, Киргизстан:
„Анатомични, физиологични и психологични особености при децата и 
зъболекарски тактики при клиничната дейност“
16:00 – 17:30  – Проф. Людмила Николаевна Максимовская,Русия: 
„Иновационна скрийнингова диагностика на преканцерози и ракови заболявания 
на устната лигавица и устата“

Такса участие
Заплащането на такса участие, в офиса на СРК е до 16 ноември, 

а по банков път до 14 ноември 

Банкова сметка:  Сосиете Дженерал– кл. СОФИЯ; IBAN: BG96TTBB94001528137143

/Предварителна програма/  

Неделя, 18 ноември 2018 г.

09:00 – 10:30 –  Д-р Азамат Байгулаков, Казахстан: 
„Минимално инвазивни подходи при лечение на кариес“
11:00 – 12:30   –  Доц. Мариана Димова, България: 
“Мануалният функционален анализ от гледна точка на постурологията“
12:30 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 – 15:00  –  Д-р Аджай Неупане, Непал:  
“Превантивни и лечебни подходи при денталните заболявания в Непал“
16:00 – 17:30  – Д-р Хорхе Ривера Очоа, Мексико: 
“Криотерапия в ендодонтията“

11:30 - 13:30 - Проф. Стефанос Куртис, Майстор зъботехник Хараламбос 
Струмбос, Гърция:  „Отпечатъчни материали и техники върху импланти“
14:00 - 16:00 - Mr. Gergo Gal - демонстратор от Kulzer
Практическа демонстрация на тема : Cara Print 4.0 - 3D принтерът на 
Kulzer с нова революционна DLP технология. Как 3D принтирането може 
да улесни начина на работа на денталните професионалисти.Цялостен 
протокол включващ : сканиране , анализ и дизайн на конструкциите и 
принтиране. 3D принтера на Kulzer e най-бързият в момента принтер за 
стоматологични цели.
16:00 - 18:00  - Mr. Gergo Gal - демонстратор от Kulzer
Повторение на курса от 14:00 часа, при наличие на повече желаещи

Курсове - Събота, 17 ноември 2018г. 
/Всички курсове са до 20 участника и са безплатни/

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

*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при независещи от тях причини.

За информация: 

ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ :          20 лв.
Регистрация и плащане на www.bzs-srk.bg

Офис на СРК на БЗС тел: 02/988 25 25; GSM: +359 888 588 060 или e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

*Паралакс е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, 
дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки

България

Казахстан

Киргизстан

Непал

Гърция

Египет

Русия

Мексико

Цена до 31 октомври:              70 лв.
Цена от 01 до 16 ноември:    100 лв.
Цена на място :                        140 лв.

VIII Научен Конгрес носи на участника 16 точки по кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС 
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 Доц. д-р Мариана Димова-Габровска, 
дмн, е родена през 1972 г. в София. През 
1997 г. завършва ФДМ на МУ-Пловдив. От 
октомври 1999 г. до октомври 2000 г. пре-
минава през специализирано обучение 
към “Johan Wolfgang Goethe University” във 
Франкфурт на Майн, Германия. От 2004 
г. насам заема последователно длъж-
ностите асистент, главен асистент, 
доцент към Катедрата по протетична 
дентална медицина на МУ-София. През 
2001 г. получава специалност по „Орто-
педична стоматология“, а през 2005-та 
– „Обща стоматология“. От 2007 г. е до-
цент в Катедра по протетична дентал-
на медицина към ФДМ на МУ-Варна, а от 
2011 г. е доцент към Катедрата по про-
тетична дентална медицина към ФДМ 
на МУ-София. 
През 2004 г. получава научната степен 
„доктор“ с темата “Предварителни кон-
струкции в неснемаемото протезиране”, 
а през 2015 г. научното звание „доктор на 
науките“ с работа на тема “Съвременни 
тенденции и гнатологични предпостав-
ки в диагностиката и рехабилитацията 
на краниомандибуларните дисфункции”. 
Доц. Димова има над 130 участия в кон-
греси, научни форуми, курсове и семина-
ри в България и в чужбина. Тя има над 106 
научни публикации в специализирани 
списания у нас и в чужбина. Съавтор е в 
монографията „Увреждания и дефекти в 
лицево-челюстната област“, Медицин-
ски университет-Варна, 2016 (Михайлов, 
Тр., Ив. Герджиков, М. Димова-Габровска, К. 
Михайлова). 
Научните ù интереси са в сферата на 
функционалната диагностика и лече-
нието на проблемите на дъвкателния 
апарат, предпротетичната подготов-
ка при пациенти с мио- и артропатии, 
лечението на краниомандибуларни дис-
функции, клиничния и инструментален 

оклузален анализ, MRT-изследванията на 
темпоромандибуларната става, несне-
маемото и снемаемото протезиране. 
Доц. Димова е представител за Бълга-
рия в Европейската академия по крани-
омандибуларни дисфункци (EACD), член 
на немското общество по функционал-
на диагностика (DGFDT), член на Съюза 
на учените в България и член на Българ-
ско научно общество. Владее немски, 
английски и руски език. За контакти: 
marianadimova@abv.bg

13:30 – 15:00 ч.:
Превантивни и лечебни подходи 
при денталните заболявания в 
Непал

В Непал вярваме, че обществените ус-
луги са най-добрия път за предоставяне 
превантивно здравеопазване за бедни 
и труднодостъпни райони, каквито има 
много у нас. Предвид голямото населе-
ние (почти 30 милиона души) и тери-
тория от около 150 000 км2 може да се 
предположи, че общественият сектор 
би могъл да отговори на нуждите от 
превенция. Това обаче не е така, защото 
огромната част от населението не жи-
вее в градовете, а в трудно достъпни, 
откъснати райони и села, разположени 
високо в планината, където на практика 
не се предлага дентална помощ, камо ли 
превенция.

От 2005 г. нашите мобилни екипи по-
стигнаха видими резултати:

 • Предоставени са базови превантивни 
дентални услуги, обучение и лечение 
на маргинализирани общности;

 • Достигнахме до повече от 20 000 души 
в отдалечени и бедни части на Читуан 
с покритие на повече от 50 населени 
места;

 • Постигнато е намаляване на дентални-
те заболявания със 70% в тези населе-
ни места на Читуан.

Създадени са още обществени звена, 
като е дадена и възможност за участие и 
обучение на чуждестранни зъболекари 
и студенти по дентална медицина.

Д-р Аджай Неупане практикува като 
орален хирург-консултант в държавна-
та болница Ратнанагар, Читуан (Непал). 
Той е президент на Непалската дентал-
на асоциация, както и  на Международна 
дентална академия, Непал. Управител 
е на Sairam Dental Care, Читуан (Непал) 
и има преподавателска дейност като 
гост лектор в Училището по здравни 
науки, Нарайани Самудайек, Непалски По-
литехнически институт и Медицинския 
колеж Шри в Читуан.

16:00 – 17:30 ч.:
Криотерапия в ендодонтията

Д-р Хорхе 
Очоа Ривера

И н о в а т и в н а т а 
тема на д-р Риве-
ра ще представи 
в ъ з м о ж н о с т и т е 
за прилагане на 
криотерапия в ен-
додонтското лече-

ние, започвайки с дефиниция на метода, 
обяснение на биофизичните промени, 
които предизвиква прилагането на ни-
ска температура в живите тъкани и це-
лите, които си поставя ендодонтската 
криотерапия. 

Д-р Ривера ще представи и обясни 
петте най-важни физиологични проя-
ви на тъканен отговор при прилагане 
на криотерапия, след което ще обясни 

възможностите за използването ù в кон-
текста на различни дентални лечения – в 
пародонтологията, оралната хирургия, 
имплантологията, а в бъдеще – и в ен-
додонтията. Д-р Ривера ще разясни пре-
димствата на иригацията под негатив-
но налягане, след което ще представи 
своето in vitro проучване относно въз-
можностите за по-добър терапевтичен 
резултат при прилагане на криотерапия 
в ендодонтията. След представяне на 
целите на изследването и използваните 
материали и методи, той ще покаже пре-
поръчвания от него нов иригационен 
протокол при извършване на ендодонт-
ско лечение. 

Д-р Хорхе Очоа Ривера има академич-
на степен по дентална медицина от 
Veracruzana University. Завършва с от-
личие следдипломно обучение по ен-
додонтия към Autonomous University of 
Tlaxcala. Член е на Американската асо-
циация по еднодонтия и е съавтор на 
„Ръководство по фармакология“ от д-р 
Хорхе Вера Рохас. Той е сред авторите на 
статиите  „Ефект на интраканалната 
криотерапия върху намаляване на по-
върхностната коренова температура“ 
и „Интраканалната криотерапия нама-
лява постоперативната болка при зъби 
със симптоматичен апикален периодон-
тит: рандомизирано мултицентрич-
но клинично проучване“, публикувани в 
Journal of Endodontics. 
Д-р Ривера е международен лектор и де-
монстратор за Kerr Endodontics. Гост-
професор е към студентското обучение 
по ендодонтия в денталния факултет 
към Autonomous University of Tlaxcala. Той 
е и е асистент-професор към клиника-
та по ендодонтия в същия факултет. 
Отново там д-р Ривера води курсове по 
Микроскопия и техники на обтуриране 
на кореновите канали. 

П рез последните години Националният форум по дентална медици-
на в гр. Банско утвърди мястото си на едно от най-предпочитаните 
събития, за които дентални лекари от цялата страна отделят своя 
край на седмицата. За поредна година на събитието присъстваха 

колеги от Македония и Гърция, а тазгодишното издание се отличи и с голямо 
присъствие на студенти от ФДМ-София. 

Събитието се проведе от 12 до 14 ок-
томври, както обикновено, в приветли-
вите условия на „Гранд Хотел Банско“. За 
разлики от миналите години, в които лек-
ционната програма започваше в събот-
ната сутрин, този път форумът бе открит 
още в петък следобед, а първата лекция 
на д-р Силвия Димитрова от ФДМ-
Пловдив събра препълнена зала участ-
ници.  Тя представи различни клинични 
случаи, препратени ù за помощ от колеги 
дентални лекари, които биват успешно 
решени след внимателен клиничен ана-
лиз и подходяща образна диагностика. 
Д-р Димитрова за пореден път напомни, 
че ендодонтията не е „преследване на 
бели чертички на рентгенова снимка“, а 
процес на качествена и внимателна три-
измерна обработка на корено-каналното 
пространство, неговото адекватно и дос-
татъчно промиване и херметично обту-
риране. 

В събота сутринта първата лекция за 
деня представи д-р Милен Димитров от 
София. Тя бе на тема „Принципи на ерго-
номичната работа на четири ръце“ и на-
сочи вниманието на присъстващите към 
важни фактори от организацията на ка-

бинета и на извършвания в него работен 
процес. Той насочи вниманието как тряб-
ва да изглежда столчето на денталния 
лекар и обясни, че не пациентът, а ден-
талният асистент трябва да бъде отправ-
ната точка, около която да бъде подре-
ден адекватния и бърз работен процес. 
Д-р Димитров показа на присъстващите 
видеоклип, представящ тънкости в рабо-
тата на четири ръце при използване на 
дентален микроскоп – ситуация, в която 
всеки един инструмент трябва да бъде 
подаван бързо и внимателно в ръцете на 
денталния лекар. 

След обедната почивка д-р Милен Ди-
митров продължи с кратки съвети за 
предсказуемо и успешно ендодонтско 
лечение и направи демонстрация под 
микроскоп.

Следващата презентация на тема „Про-
тиворечия при лечението на карциноми 
на слюнчени жлези“ представи проф. 
Поповски от Македония, а заключител-
ната лекция от научната програма за ми-
нимално инвазивно естетично протези-
ране изнесе д-р Георги Илиев от София. 
Той показа депрограмиране на захапката 

на пациенти и случаи с увеличаване на 
вертикалния размер на оклузията. Д-р 
Илиев запозна участниците и с формула 
за изчисляване на дебелината на бъде-
щите фасетни конструкции от изработе-
ния mock-up, което улеснява избора на 
цвят и материал за изработването им. 

НФДМ-Банско проведе още пет съпът-
стващи събития в основния и близките 
хотели. В събота бяха организирани два 
практически курса – за естетика при 
възстановяване на 4-ти клас кавитети и 
ендодонтски лекувани зъби (проф. Ра-
досвета Василева) и за композитни въз-
становявания в ежедневната практика 
(д-р Румен Илиев). Същия ден успоредно 
бяха изнесени демонстрационен курс за 

фабрично произведени фасети и оклу-
зални ламини от синтерована керамика 
с фотополимерен матрикс (д-р Никола 
Подолешов), както и такъв за фиксира-
не на индиректни възстановявания (д-р 
Радослав Аспарухов). Неделната сутрин 
бе проведен двучасов курс за плазмо-
лифтинг в контекста на пародонталното 
лечение. 

Форумът в Банско бе съпътстван от 
търговско изложение. За първи път у 
нас бяха представени японските ен-
додонтски инструменти MANI (фирма 
„Технодента“). Техните качества и своя 
клиничен опит с тях сподели д-р Инна 
Атанасова. Следващите събития, на кои-
то ще бъдат представени, са форумите 
„Мадарски конник“ в гр. Шумен (8-10 
февруари 2019 г.) и „Панорама“ в Плевен 
(29-31 март 2019 г.). В Банско на участни-
ците бяха показани още новият диоден 
лазер Six Lancet, както и продукти на 
Анафтин, Lacalut и Colgate.

Събота вечерта лекционната зала се 
преобрази в място за шумното праз-
ненство на продължилата до късно тър-
жествена Гала вечеря. И разказите за 
неповторимата атмосфера на Банско, за 
майсторските местни специалитети, кои-
то се откриват из целия град, за занаят-
чийските сувенири и за прегръдката на 
Пирин, спират дотук. Присъствалите по-
знават добре гостоприемството на Бан-
ско, а на пропусналите пожелаваме от 
сърце да наваксат догодина.

Теория и клиничен опит събраха  
колеги в подножието на Пирин
Националният форум по дентална медицина в Банско,  
организиран от РК-Благоевград, се проведе в средата на октомври

Н а 6 и 7 октомври гр. Хисар посрещна за 11-ти пореден път участни-
ците в Регионалния форум по дентална медицина, организиран 
от РК – Пловдив. Качествените лекции, неповторимата предраз-
полагаща и отпускаща атмосфера и добрата организация отново 

заслужиха място на форума сред любимите събития в денталния календар, 
очаквани с интерес и през следващата есен. 

След официалните приветствия сутрин-
та на 6 октомври научната част откри д-р 
Кирил Динов, специалист по оклузия 
и лектор на „Асоциация София Дентал 
Мийтинг“. Той представи темата „Естети-
ка чрез функция. Основни стъпки към 
баланса в цялостната рехабилитация“. 
В нея  поясни на какви диагностични при-
знаци е важно да обръщаме внимание, 
за да не пропускаме важни аспекти от 
лечебното планиране и прогнозата при 
комплексни пациенти, както и кога все 
пак е рисково увеличаването на верти-
калния размер на захапката. Във втората 
част на лекцията бе представен клини-
чен случай на генерализирано изтрива-
не на зъбите вследствие на бруксизъм 
при жена на средна възраст. Описвайки 
различните клинични съображения в 
хода на продължителното лечение, д-р 
Динов подчерта и нуждата от разбиране 
и познаване на пациента като човек с ин-
дивидуални емоции, темперамент и раз-
лични житейски проблеми, за да бъдем 
истински полезни за него в хода на често 
дългия и труден лечебен период. 

Втората лекция на тема „Грешки при 
работа с лицева дъга“ представи доц. 
д-р Диян Славчев от ФДМ-Пловдив. В 
нея той запозна участниците във форума 
с различни системи лицеви дъги и арти-
кулатори, особеностите в използването 
им и възможните неточности при преда-
ване на информация за лицевите равни-
ни към зъботехническата лаборатория. 
В неделния ден присъстващите имаха 
допълнителна  възможност безплатно 
да се включат в 45-минутно практическо 
занимание, в което доц. Славчев показа 
още подробности относно използването 
на лицевите регистрати. 

След обедната почивка участниците 
напълниха лекционната зала за интри-
гуващата презентация на проф. Христо 
Кисов от ФДМ-Пловдив „Бруксизъм 

– орални изяви, диагностика и лече-
ние“. След прегледа на световната ли-
тература и различните дефиниции за 
тази парафункция, проф. Кисов запозна 
присъстващите с ценна информация по 
отношение на етиологията, диагностика-
та, лечението и прогнозата на пациенти 
с бруксизъм. Той подчерта, че комбина-
цията на бруксизъм и киселинна атака с 
екзогенна природа водят до тежки по-
следици – до 8 пъти по-бърза ерозия в 
сравнение с пациенти, които не страдат 
от парафункции. Проф. Кисов уточни, че 
при средно 26 минути на денонощие на 
слаби до средни по интензитет физиоло-
гични контакти  между зъбните редици 
(9 минути при осъществяване на дъвка-
телна функция и 17 минути при преглъ-
щане), бруксистите могат да достигнат до 
162 минути контакт за денонощие, и то с 
подчертано силен интензитет. Професо-
рът препоръча вземането на еднофазов 
отпечатък и трансфер с лицева дъга при 
изработването на шина за предпазване 
на зъбните повърхности от прекомерно 
триене и представи основните видове 
апарати за целта. 

В края на презентацията си проф. Ки-
сов покани присъстващите на събитие в 
Пловдив, посветено на лицевото проте-
зиране, с което даде възможност на за-
интересувалите се да открият една нова, 
по-различна професионална посока в 
своето развитие. 

Научната програма в съботния ден за-
кри екипът от македонски лектори д-р 
Ана  Александровска и д-р Игор Ки-
ровски с тяхната тема „Неинвазивна 
функционално-естетична реконструк-
ция при III клас по Енгел – ортодонтска 
терапия и no-prep фасети Lumineers 
(докладване на клиничен случай). 

След проведените лекции присъства-
щите дентални лекари останаха за пред-
ставяне на книгата „Административни-

11-тия Регионален форум в гр. Хисар заложи на 
практически теми за цялостна рехабилитация на съзъбието 
Събитието се проведе под наслов „Съвременни тенденции във функционално-естетичната 
рехабилитация в лицево-челюстната област“

те нарушения в денталната практика“ 
с автор Нина Мусурлиева от ФОЗ на МУ-
Пловдив и рецензент адвокат Станислав 
Станев, юрист на РК-Пловдив. Книгата бе 
описана като кратко, но синтезирано на-
столно ръководство, даващо на практи-
куващите колеги повече знания за прав-
но-административната реалност, в която 
неизменно съществуваме с ежедневните 
лечебни и финансови взаимоотношения 
с пациентите. За да бъде достъпна до ко-
легите, книгата ще бъде разпратена до 
всички 28 районни колегии в страната 
след решение на Управителния съвет на 
РК-Пловдив.

Дългият съботен ден завърши по тра-
диция с тържествена официална вечеря 
в ресторанта на хотел „Аугуста“. За по-бо-
дрите участници това все още не беше 
края на научния форум – в неделната 
сутрин се проведоха два уъркшопа със 
свободен достъп – за лечебно-преван-
тивната употреба на терапевтичния ден-
тален лазер и за работа с лицева дъга. 

Събитието традиционно бе съпътства-
но от търговско изложение, в което тази 
година участие взеха 10 фирми, 3 от кои-
то изнесоха свои търговски презентации.

Новото в организацията тази година 
бе възможността за проследяване на 
форума онлайн – чрез достъп след ре-
гистрация колегите имаха възможността 

да гледат лекциите от комфорта на своя 
дом без физически да присъстват на съ-
битието. 

Тази година участниците за първи път 
получиха своите сертификати онлайн 
след попълване на кратка анкета. Събити-
ето донесе на всеки дентален лекар по 9 
кредитни часа по ПМОЛДМ (Продължа-
ващо медицинско обучение на лекарите 
по дентална медицина). В анкетата орга-
низаторите събраха обратна връзка от 
присъствалите и онлайн участниците от-
носно впечатленията им от проведеното 
събитие, техните мнения и препоръки за 
бъдещи издания на форума, а също така и 
за желани лектори и теми, които биха же-
лали да чуят на събитието догодина. 

Качествени лекции, високо научно обо-
сновани от лекторите и с ценна и реална 
практическа стойност – това ни донесе 
тазгодишния Регионален форум в гр. Хи-
сар. Организаторите от РК-Пловдив отно-
во успяха да подготвят интересна програ-
ма, съдържаща теми, които ежедневно ни 
вълнуват в професионалната практика. 
Съчетанието с чистия въздух, приветли-
вите ресторанти и спокойната атмосфера 
в града, заедно с комбинацията от про-
фесионален напредък и възможност за 
истинска релаксация, убедително поста-
виха форума в гр. Хисар сред желаните 
събития и през следващата есен. 

В. „Дентална медицина“ се издава от Столична Район-
на Колегия на БЗС от април 2006 г.  От средата на 2015 г. 
насам той се печата в тираж от близо 9000 броя и дости-
га безплатно до всички практикуващи дентални лекари 
в цялата страна. Вестникът на район София-град излиза 
4 пъти в годината. От самото си издаване, той е достъ-
пен както посредством безплатно хартиено копие до 
всеки зъболекар, така и чрез безплатния онлайн архив, 
който се намира на адрес https://bzs-srk.bg/newsletter. 

От бр. 37/2017 г. в. „Дентална медицина“ е с променен 
дизайн, а онлайн архивът става част от осъвременената 
визия на сайта на Столична Районна Колегия. 
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Проф. Лоренцо Брески по време на първото си посещение в България: 

„Адхезията е основата на модерната  
консервативна дентална медицина“
Интервю и превод от италиански език: д-р Ива Димчева

Проф. д-р Лоренцо БРЕСКИ завършва ден-
тална медицина през 1994 г.. Придобива 
PhD по Морфологични и молекулярни нау-
ки през 1998 г. в Болонския университет, 
Италия. Професор е по Възстановителна 
дентална медицина и Дентално матери-
алознание в същия университет. Ръково-
дител е на Катедрата по консервативна 
дентална медицина и завежда универси-
тетска Мастер програма (магистратура 
II ниво) по Консервативна естетична ден-
тална медицина в Università di Bologna.
Проф. Брески е Президент на Италианска-
та академия по консервативна дентална 
медицина (AIC), на Европейската федера-
ция по консервативна дентална медицина 
(EFCD), а също така и на Международната 
академия по адхезивна дентална медицина 
(IAAD). Той е бивш президент на работна-
та група по Дентални материали към IADR 
и на Академията по дентални материали 
(ADM).  Член е на редакционната колегия 
на няколко международни научни журна-
ла, сред които Journal of Adhesive Dentistry. 
Активно участва в научна работа върху 
ултраструктурните аспекти на емайла 
и дентина и тяхното взаимодействие със 
свързващите системи. Публикувал е пове-
че от 200 оригинални статии и прегледи с 
рецензии от различни експерти по отно-
шение на различни аспекти на адхезията и 
възстановителните материали.

Разговаряхме със световния експерт по Консервативна и естетична дентал-
на медицина проф. Брески относно клиничната реалност на съвременните 
дентални достижения

Проф. Брески,  за първи път сте в Бъл-
гария. Международно известен сте в 
света на съвременната Консервативна 
дентална медицина. Името ви се свърз-
ва най-вече с активната ви работа в 
сферата на адхезията. Като начало, спо-
ред Вас, как новите познания по тази 
тема променят ежедневната работа в 
зъболекарския кабинет?

 На първо място, бих желал да подчер-
тая, че адхезията вече се е превърнала 
в нещо, без което всички консерватив-
ни и възстановителни процедури биха 
били немислими. Всеки ден науката и 
проучванията се концентрират в тази 
тематика, защото вече е пределно ясно, 
че именно това е основата на модерна-
та консервативна дентална медицина. 
Подобряването на материалите и опро-
стяването на адхезивните процедури 
със сигурност дават нов живот на нашата 
работа, позволявайки ни да постигаме 
все по-издръжливи във времето резул-
тати, които са в състояние да имитират 
природата на естествените зъби.  Тези 
подобрения обаче са от значение само 
при прилагането на правилен протокол 
на работа, основан на строгото спазване 
на всички предвидени стъпки. 

Как се променя силата на хибридния 
слой при използване на тристъпков под-
ход (ец, праймер, адхезив), двустъпков 
подход (ец, праймер и бонд 2 в 1) или ед-
ностъпковата техника (самоецващ бонд) 
при осъществяване на адхезивната 
връзка между зъба и възстановяването?

Когато говорим за силата на адхезивна-
та връзка, трябва да диференцираме ад-
хезията с емайла и тази с дентина.  Също 
така, в света на денталните адхезиви съ-
ществуват две големи семейства: това на 
адхезивите, при които ецващият агент се 
изплаква, и това на самоецващите адхе-
зиви. В последните години бе въведена 
една допълнителна категория – тази на 
универсалните адхезиви, които са подхо-
дящи по избор както при предварително 
ецване и изплакване, така и самостоятел-
но. Научната литература понастоящем е 
единодушна в твърдението, че златният 
стандарт на ниво „сила на адхезивната 
връзка“ се постига, когато емайловият 
субстрат е обработен с 37% ортофосфор-
на киселина, последвано от приложение-
то на адхезив, докато при дентина добри 
резултати могат да бъдат постигнати как-
то с тристъпковия, така и с двустъпковия 
подход или с универсалните адхезиви, 
като винаги стойностите са по-ниски 
от тези, които се постигат на нивото на 
емайла. Да не забравяме обаче, че силата 
на адхезията, преди всичко на нивото на 
дентина, остава тясно свързана със спо-
собностите на клинициста правилно да 
осъществи необходимите процедури. 

Как се препоръчва да бъдат свързани 
адхезивните конструкции за дистални 
зъби – с предварително затоплен компо-
зит или с помощта на адхезивен цимент?

Както за всяко нещо, не съществува 
един-единствен протокол. Циментира-
нето на онлеи и овърлеи може да бъде 
направено както с темпериране на тра-
диционните композитни материали, така 
и със специално посветените за целта 

материали за циментиране на индирект-
ни възстановявания. И двете са отлич-
ни алтернативи със смолиста матрица, 
които, следователно, при правилна упо-
треба могат да осъществят адхезия със 
зъбните тъкани. Разбира се, затопленият 
композит може да бъде използван само 
ако има достъп на фотополимеризира-
щата светлина до конструкцията, била тя 
от композит или от керамика.

По отношение на циментирането на 
фиброщифтове има известни разногла-
сия относно протокола за постигане на 
добра адхезия – да се ецва или не, да 
се поставя ли и какъв адхезив или не,  
може ли да се разчита на самоецващи-
те цименти? Кой протокол е надежден 
и имат ли право клиницистите, които 
твърдят, че ецвайки дентина, силата на 
връзката отслабва?

И в този случай различните школи имат 
различни мнения. На кореново равнище 
всички процедури се усложняват значи-
телно в сравнение със създаването на ад-
хезия в коронарната част на зъба. Оскъд-
ната видимост и трудността да се изпълнят 
добре предвидените етапи с адхезивните 
системи в органичено пространство като 
кореновия канал правят така, че да се по-
стигат много ниски стойности на адхезив-
ната връзка, особено в по-малко опитни 
ръце. Това накара фирмите-производите-
ли да търсят опростени методики, в слу-
чая, самоадхезивните цименти, които поз-
воляват постигането на добри резултати в 
трудни клинични условия. 

Работили сте върху много проучвания 
в сферата на адхезията. Знаейки това се 
предполага, че предпочитаните от вас 
материали за възстановяване са компо-
зитите и керамиката. Използвате ли изоб-
що циркониеви възстановявания и кога?

В моята клинична практика материали-
те, които предпочитам, са композитите и 
литиевия дисиликат, особено ако мога да 
разчитам на достатъчно остатъчни зъбни 
тъкани и, съответно, да гарантирам една 
добра адхезия. Разбира се, има клинич-
ни ситуации, в които цирконият намира 
своето приложение. Примери за това са 
зъби, при които не може да се постигне 
добра изолация – такъв е случаят с дъл-
боки вертикални интрасулкуларни пре-
парации. Тогава използваме техники за 
циментиране със самоадхезивни систе-
ми или глас-йономерни цименти.  Други 
индикации са когато не е наличен оста-
тъчен емайл. 

Денталните материали са в непрекъс-
нато усъвършенстване. Може ли да се 
каже, че новите протоколи за цименти-
ране на индиректните възстановявания 
от керамика без обработване с флуоро-
водородна киселина постигат същия 
резултат като класическите протоколи? 
От добре познатия протокол отпада 
дори етапът със силанизиране на въз-
становяването. Компромис ли е да из-
пълняваме такива скъсени протоколи?

Лично аз смятам, че ецването с HF и 
прилагането на силан все още са златни-
ят стандарт що се отнася до фиксиране 
на индиректни възстановявания от кера-
мика. Денталният пазар непрекъснато ни 
предлага нови опростени материали, по-

ради което е необходимо на първо място 
време, преди изследователите и научна-
та литература да бъдем в състояние да 
кажем – да, тази тенденция за опростява-
не е способна напълно да замести стари-
те протоколи за циментиране по отноше-
ние на надеждността и дълготрайността 
във времето.

Понякога за денталните лекари е 
трудно да променят своите работни 
протоколи с нещо ново. Как Вие бихте 
обяснили на един зъболекар, свикнал 
да препарира всеки девитализиран зъб 
за обвивна корона, че новите протоко-
ли за възстановяване с по-малки инди-
ректни възстановявания са надеждни в 
дългосрочен план?

Със сигурност не е лесно да променяме 
навиците, особено ако имаме зад гърба 
си много години клиничен опит и под-
крепа на нашите процедури от страна 
на научната литература. От друга страна 
обаче, адхезията вече от доста време ни 
показва своята надеждност 

и смятам, че е време да преодо-
леем скептицизма си към нея.

Важното е да успеем да погледнем 
отвъд класическите възстановителни 
процедури. Това може да стане основно 
благодарение на новите възможности за 
рехабилитация на съзъбието, които ад-
хезивният подход може да ни предложи, 
в частност по отношение на максимал-
ното запазване на остатъчните здрави 
зъбни тъкани, което следователно е една 
минимално инвазивна дентална медици-
на за нашите пациенти.

Все повече говорим за дигитална ден-
тална медицина. Кои са процедурите, 
за които препоръчвате снемане на ди-
гитален отпечатък и кога все още пред-
почитате да снемате класически отпе-
чатък? Защо? 

Дигиталната дентална медицина вече 
не трябва да се счита за бъдеще, тя е 
наше настояще. Предлага както на кли-
нициста, така и на зъботехника, големи 
възможности и улеснения, особено по 
отношение на възможностите за кому-
никация. В по-голямата част от случаите 
качеството на снетите отпечатъци и пре-
цизността на изработените конструкции 
вече е съпоставяемо с това, получено 
при традиционните методи. Както по 
отношение на всички дентални проце-
дури обаче, добре е да бъдем способни 
да използваме различните възможнос-
ти, т.е. и двата метода, тъй като могат да 
възникнат ситуации, в които едната от 
тях е по-подходяща. Като си помисля за 
границите на пънчетата, препарирани 
вертикално под нивото на венеца, кои-
то са трудни за достъп за отпечатване с 
дигитален метод, в този случай бих се по-
колебал за качествения краен резултат и 
бих избрал традиционния отпечатък. 

Кои международни журнали се пре-
поръчват, за да бъдем в крак с послед-
ните иновации в сферата на Консер-
вативната възстановителна дентална  
медицина?

Съществуват многобройни списания и 
журнали на отлично ниво. Проучванията 
в сферата на консервативната дентална 
медицина са много интензивни и всеки 
месец излизат многобройни научни ра-
боти със сериозна научна стойност. Ето 

11-тата Софийска дентална среща:  
„От биологичните принципи към клинично съвършенство“

М алко по-рано от обичайното, от 27 до 30 септември 2018 г., в хо-
тел „Рамада“ в столицата се проведе 11-тото издание на Sofia 
Dental Meeting. С акцент върху пародонтологията, със силни 
панели по консервативна и естетична възстановителна дентал-

на медицина и с интригуващи практически курсове, тази есен най-голямото 
дентално събитие у нас събра близо 1500 участници, както и повече от 100 
наши и международни експерти. Една трета от гостите на събитието бяха 
чужденци от 25 страни от цял свят.

Сред най-популярните лектори тази 
година бяха проф. Антон Скълиан, проф. 
Лоренцо Брески, проф. Ницан Бичачо, 
проф. Андре Садун, д-р Игнацио Лой, д-р 
Гаетано Паолоне, д-р Марко Венециани, 
д-р Федерико Ферарис, д-р Фабио Горни 
и д-р Флорин Кофар.

В центъра на събитието бе по-
ставена пародонтологията – 

от избора на научни президенти за 2018 
г. д-р Станислава Шулева и проф. Джова-
ни Зукели, до многобройните лектори, 
които представиха различни проблеми и 
решения в сферата на розовата естетика. 
Участниците имаха възможност да на-
блюдават лекционни и практически кур-
сове на проф. Антон Скълиан от Швей-
цария, проф. Маркус Хюрцелер, проф. 
Съорен Йепсен и проф. Карън Йепсен 
от Германия, проф. Андре Садун, проф. 
Жан-Марк Дерсо, д-р Жером Сурменян, 
д-р Оливие Борено и д-р Мишел Бра-
вар от Франция, проф. Франс Ламберт 
от Белгия, проф. Джулио Расперини, д-р 
Мартина Стефанини, д-р Мауро Фадда, 
д-р Диего Капри, д-р Джиано Ричи, д-р 
Рафаеле Кавалканти, д-р Матео Марзадо-
ри, д-р Алесандро Агнини и д-р Андреа 
Мастророса от Италия, проф. Методи 
Абаджиев, доц. Камен Коцилков и д-р 
Венцеслав Станков от България, д-р Пи-

тър ван ден Скоор от Холандия, д-р Фу-
мио Амагучи от Япония и проф. Фоебус 
Мадианос от Гърция. 

Различни концепции и подходи, раз-
лични школи и разбирания, но обеди-
нени от високото ниво на подготовка и 
умения на клиницистите, бяха в търсене 
на най-добрите решения за редица  па-
родонтални проблеми. Проф. Антон Скъ-
лиан спечели интереса на участниците, 
представяйки по изключително интри-
гуващ начин Бернската концепция за ле-
чение на мекотъканните дефекти около 
зъби и импланти с тунелна техника и ви-
део клипове, показващи извършването 
на този подход. Проф. Маркус Хюрцелер, 
който работи в практиката си с известния 
пародонтолог д-р Ото Цур, показа нови 
концепции в пародонтологията, работе-
щи в посока намаляване на основни про-
блеми в практиката като време, разходи 
и постоперативна болка. 

Тазгодишната Софийска дентална сре-
ща даде възможност за още десетки 
срещи със специалисти в сферата на 
ендодонтията, естетиката, дигитални-
те подходи, имплантологията, костната 
регенерация, оклузията, ортодонтията 
и детската дентална медицина. В недел-
ния ден отново имахме възможност да 
се срещнем с японската школа благода-
рение на четири презентации от Стра-

защо за мен е трудно да дам конкретни 
имена на издания. Съветът, който мога 
да дам към тези, които искат да бъдат в 
течение с последните иновации и тен-
денции в сферата на консервативната 
дентална медицина, е да правят своите 
търсения в желаната област на интерес 
в големите биомедицински бази данни, 
например PubMed.

Поглеждайки към бъдещето, какво 
можем да очакваме да се промени в 
консервативната дентална медицина?

Винаги е трудно да си представим какво 
крие бъдещето за нас. Във всеки случай 
съм убеден, че промените, които ще се 
случат, ще бъдат насочени винаги в посо-
ка запазване на все повече зъбна тъкан, 
ориентирайки се към все по-минимално 
инвазивни лечение и към възможност-
ите да възстановяват и пресъздават ув-
редените зъбни тъкани. Между другото, 
очаквам скоро на пазара излизането на 
самоадхезивни и биоактивни материали 
със значителни възможности.

И в заключение, нещо любопитно, извън 
пределите на денталния кабинет: какво 
обича да прави в свободното си време 
експертът по адхезия проф. Брески?

Когато времето се разделя между част-
ната практика и постоянната изследо-
вателска работа, често е трудно да раз-
полагате с много свободно време. Във 
всеки случай, ако успея да си откъсна 
някакъв момент само за мен, обичам да 
изследвам подводната природа. Гмурка-
нията са моята голяма страст.

Благодаря ви за този разговор!

Д-р Игнацио Лой, както винаги, 
имаше  с какво да заинтригува 
пълната зала с участници

Момент от презентацията на д-р Марко Венециани, 
който заедно с проф. Брески показа високото ниво на 
съвременната италианска школа за консервативна 
адхезивна дентална медицина.

И тази година участниците имаха възможност да просле-
дят панел, представящ лечебните подходи на специали-
сти от японската школа.

Практическият курс на проф. Маркус Хюрцелер запозна 
участниците с тънкости от пародонталната хирургия

Момент от Гала вечерята на СДМ - тазгодишният прези-
дент д-р Станислава Шулева (вляво), новоизбраният пре-
зидент за СДМ 2019 доц. д-р Тодор Узунов (в средата) и д-р 
Елица Русева от Организационния комитет на събитието.

ната на изгряващото слънце, посветени 
минимално инвазивната дигитална ден-
тална медицина, дизайна на ламбото под 
микроскоп и комплексното лечение при 
силно увредено съзъбие. 

Участниците имаха възможност да се 
запишат на общо 30 практически полу-
дневни курсове на разнообразни теми, 
сред които „Постурология в денталната 
медицина“, „Имедиатно поставяне на им-
плантати и мекотъканна аугментация в 
естетичната зона“, „Алтернативата – къ-
сите импланти“, „B.O.P.T техника”, „Как да 
се справим със счупените инструменти? 
Ендодонтско релечение под увеличение 
с дентален операционен микроскоп“, 
„Синус лифт техники“ и „Мобилна дентал-
на фотография“.

Традиционно в петъчната вечер се про-
веде Гала-коктейл, за който отново вра-
тите си отвори Националната Художест-
вена галерия. 

По време на събитието тазго-
дишният президент от „Асоциа-
ция София Дентал Мийтинг“ д-р 
Станислава Шулева предаде прези-
дентството за организацията на 
SDM 2019 на доц. д-р Тодор Узунов.

Sofia Dental Meeting 2018 за първи път 
ни срещна и с изключителния специа-
лист по адхезия от Università di Bologna 
проф. Лоренцо Брески. В следващите 
редове ви представяме разговора ни с 
него относно настоящето на адхезивната 
дентална медицина, преодоляването на 
скептицизма относно съвременните въз-
становителни подходи, постоянно разви-
ващите се материали за осигуряване на 
надеждно свързване с твърдите зъбни 
тъкани и възможностите на дигитални-
те технологии в ежедневната практика. 
Срещаме ви с експерта, изследователя, 
клинициста и Човека – проф. Лоренцо 
Брески от Италия. 

 СРК на БЗС online  ORBBIdentaLsoft 
за управление 
на денталната практика

Следете за новини  
от СРК в Интернет: 

На уебсайта на колегията: https://bzs-srk.bg

Във : СРК на БЗС 

от зъболекари за зъболекари 
Използвате ли софтуер за работа с пациенти? На страницата на СРК можете 

да откриете информация за ORBIdentaLsoft на СРК – програма за работа в ден-
талния кабинет. Софтуерът е създаден през 2008 г. и дава възможност за воде-
не на пациентски картони, избор на манипулации, работа със НЗОК, проверка 
на здравноосигурителен статус, водене на бележки и други. 

На адрес https://bzs-srk.bg/orbbidentalsoft можете да откриете и заявите по-
следната версия 1.1.2.52, която се активира след заплащане на годишна такса 
от 36 лева. На същия адрес ще откриете и безплатна демо версия на програ-
мата. Продуктът се обновява редовно и дава възможност за бърза връзка с 
поддържащите програмисти.

Бъдете информирани за всички важни административни промени, но-
вини, събития на СРК, професионални обяви, преференциални договор-
ни условия за организация на работния процес, софтуер за управление 
на денталната практика, пълен онлайн архив на в. „Дентална медицина“, 
упътвания и насоки за електронно отчитане и много други.
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тите, получаващи антикоагуланти, нямат 
сериозни проблеми с кръвосъсирване-
то. Много от процедурите са проведени 
при пациенти с INR над препоръчваните 
терапевтични нива. Дванадесет пациен-
ти (<2%) са с постоперативно кървене, 
при които се е наложило не само локал-
ни процедури за хемостаза. Осем от тези 
12 са били свързани с супратерапевтич-
ни стойности на INR по време на проце-
дурата. Силно кървене е рядко (4/2012, 
0.2%) при пациенти с терапевтични стой-
ности на INR (<4), подложени на дентал-
на операция или процедура. Не е имало 
смъртни случаи.14

Обобщени проучвания показват, че ус-
ложненията с кървене при пациенти на 
антикоагулантна терапия са рядкост.

Група от 65 пациента е разделена на две 
подгрупи, като при половината е спрян 
Варфарина за 2-3 дни и преди хирургич-
ната интервенция е измерен INR 2.6-1.6. 
При другата половина антикоагулантна-
та терапия не е спирана и стойностите на 
INR са 2.2-3.9. Нито един от пациентите 
няма непосредствено кървене, само при 
1 пациент от всяка група има късно кър-
вене, което е овладяно само с локални 
средства. При хирургичните манипула-
ции на всеки един от пациентите са по-
ставени шевове и оксигенирана целуло-
за (Сърджицел).15

При други обобщени проучвания също 
не се забелязва значително кървене при 
екстракции или то е овладяно само с ло-
кални средства.16 В различни кардиоло-
гични семинари се обръща специално 
внимание на денталните процедури и се 
препоръчва антикоагулантната терапия 
да не се спира или ако се спира, то да се 
за кратко време, без предприемане на 
каквито и да е алтернативни антикоагу-
лантни схеми.17

При операции с по-голям риск от кърве-
не и операции в по-голям обем се налага 
промяна на терапията с антикоагуланти. 
Единият метод за промяна на терапията 
е спиране на приема на съответния ан-
тикоагулант. Времето, за което започва 
регенерацията на Витамин К-свързаните 
фактори на кръвосъсирването, зависи 
от полуживота на медикамента, който се 
използва. 

За Синтром регенерацията започва от 
8-11 часа след спирането му, а за Варфа-
рин от 36 до 42 часа след спирането му. 
За достигане на нормални стойности на 
INR е нужно спиране на Синтрома поне 
за 3 дни, а на Варфарина за 5.18

Друг метод е създаването на мост от раз-
личен антикоагулант, докато са спрени 
кумариновите препарати. Решението се 
взима въз основа на общия статус на паци-
ента или по-точно от резултата му за риск 
от съдов инцидент, базиран на CHADS2 
скалата (резултат 3 или по-висок).19

Антикоагуланти  
с пряко действие

Хепарини. Свързват се с антитромбин 
3, физиологично представен инхибитор 
на протеазни ензими в коагулационна-

та каскада, който потиска действието на 
тромбина. Това е водещият механизъм 
в антикоагулантната активност на хе-
парина. Като приложение се използват 
нефракциониран хепарин и нискомоле-
кулярни хепарини. Нефракционираният 
хепарин има полуживот от 1,5 часа и се 
прилага подкожно и венозно. Действи-
ето му се контролира с измерването на 
aPTT, поне 2 пъти дневно20, като терапев-
тичните стойности варират от 1,5 до 2,5 
пъти от нормалните стойности. Най-голя-
мото усложнение, което може да се полу-
чи при употребата на нефракциониран 
хепарин, е тромбоцитопения.

Нискомолекулярните хепарини се из-
позват главно за профилактиране на 
тромбоза след оперативни интервенции. 
Влияят като инхибитори на фактор Xa. Не 
са нужни лабораторни тестове за кон-
тролиране на действието им. Дозата им 
трябва да е съобразена с функцията на 
бъбреците на пациента. Като антагонист 
на действието на хепарините се използ-
ва протаминсулфат. Той има ограниче-
но действие върху нискомолекулярните 
хепарини21. Хепарините не се използват 
като антикоагуланти за ежедневна упо-
треба, а като заместители за осъществя-
ването на т. нар хепаринов мост, когато 
другите типове антикоагуланти времен-
но се спират за превенция от съдов ин-
цидент. Оперативните интервенции се 
извършват по време на приложението 
на тези типове антикоагуланти.22

Нови  антикоагуланти
Дабигатран (Прадакса) – директен 

инхибитор на фактор 2 на кръвосъсир-
ването. Полуживотът му е от 12 до 17 
часа, метаболизира се черния дроб и се 
екскретира чрез бъбреците. За него не е 
нужен контрол с лабораторни показате-
ли и няма познат антидот. Дозира се 110 
мг на ден.

Ривароксабан и апиксабан са директ-
ни инхибитори на фактор 10а. Те също 
не се нуждаят от лабораторни тестове 
за проверка на действието. Риварокса-
банът има полуживот от 9-13 часа и се 
дозира по 15 мг на ден. Апиксабанът е 
с полуживот от 9-14 часа и дневната му 
доза е 5 мг.

Действието на новите антикоагуланти 
трябва да се съобрази с функцията на 
черния дроб и бъбреците. Антидотите 
им са на втора фаза на клинична разра-
ботка. При неконтролирано кървене се 
препоръчва вливане на концентрат на 
протромбиновия комплекс.23

Спирането на новите антикоагуланти 
с цел понижаване риска за кървене по 
време на операция се определя от креа-
тининовия клирънс на бъбреците.24 

Дабигатран

 • Спиране на дабигатран за 1-2 дни пре-
ди процедурата, ако CrCL > 50 mL/min,

 • Спиране на дабигатран за 2-4 дни пре-
ди процедурата, ако CrCl < 30-50 mL/
min,

 • Спиране на дабигатран за 4-6 дни пре-

ди процедурата, ако CrCl < 30 mL/min,

 • Подновяване на терапията с даби-
гатран, когато оценката за риска от 
кървене е малък.

Ривароксабан

 • Спиране на ривароксабан за 1-2 дни пре-
ди процедурата, ако CrCL > 50 mL/min,

 • Спиране на ривароксабан за 1-4 дни пре-
ди процедурата, ако CrCl 30 - 50 mL/min,

 • Спиране на ривароксабан за 2-4 дни пре-
ди процедурата, ако CrCl < 30 mL/min,

 • Подновяване на терапията с риварок-
сабан, когато оценката за риска от кър-
вене е малък.

Апиксабан

 • Спиране на ривароксабан за 1-2 дни пре-
ди процедурата, ако CrCL > 50 mL/min,

 • Спиране на ривароксабан за 1-4 дни пре-
ди процедурата, ако CrCl 30 - 50 mL/min,

 • Спиране на ривароксабан за 2-4 дни пре-
ди процедурата, ако CrCl < 30 mL/min,

 • Подновяване на терапията с апикса-
бан, когато оценката за риска от кър-
вене е малък.

Друг описан метод е създаването на 
мост от фракциониран хепарин, докато 
е спряна терапията с нови антикоагулан-
ти. Трябва да се съобрази краткото време 
на новите антикоагуланти да достигнат 
ефективни дози и не трябва да е толкова 
продължително, както при антагонисти-
те на Витамин К.25

Има много малко насочени публикации 
относно действието на новите антикоа-
гуланти и извършването на хирургични 
манипулации. Не се намират публикации 
с клинични проучвания относно спира-
нето на новите антикоагуланти и изпъл-
няването на рутинни дентални манипу-
лации. Трябва да се направят клинични 
проучвания относно риска от кървене 
при рутинни дентални процедури, ек-
стракции без издлетявания и мекотъкан-
ни операции с малък обем. Въпреки това, 
тенденцията в клиничните проучвания 
за денталните процедури по време на 
приема на нови антикоагуланти е като 
тази при приема на кумаринови анти-
коагуланти и антиагрегантите – те да не 
бъдат спирани.26

Тромбоцитни антиагреганти
В практиката на оралните и лицево-че-

люстните хирурзи често се налага да се 
лекуват пациенти, приемащи различни 
медикаменти против кръвосъсирване. 
Това крие известен риск от кървене. 
Такива са тромбоцитните антиагреган-
ти с най-чести представители аспирин 
и клопидогрел (Плавикс). Те могат да 
бъдат приемани поотделно или заедно. 
Това са медикаменти, които възпрепят-
стват агрегацията на тромбоцитите и от-
там пречат на образуването на съсиреци. 

Антитромботичното действие на ас-
пирина (ацетилсалицилова киселина) 
се дължи на инхибирането на тромбо-
цитната функция чрез ацетилиране на 
циклооксигеназата (СОХ) на функцио-

ORAL ACADEMYORAL ACADEMY

Е дни от най-разпространените хронични заболявания при хората са 
тези на сърдечно-съдовата система. С увеличаване на продължител-
ността на живота на хората, тяхното разпространение расте. Един от 
видовете профилактика и лечение на тези болести е така наречената 

терапия, която „разрежда кръвта“. Лекарите по дентална медицина ежеднев-
но се сблъскват с пациенти, приемащи медикаменти за подобна поддържа-
ща терапия. Адекватната подготовка на пациентите и на лекарите по дентал-
на медицина е от съществено значение за оптимално лечение на тази голяма 
група пациенти.

Настоящата статия разглежда процеса 
на кръвосъсирване, неговите лаборатор-
ни показатели, категоризацията на ден-
талните манипулации според риска от 
кървене, фазите на хеморагичния шок, 
видовете антикоагуланти и антиагреган-
ти и методите за осъществяване на мест-
на хемостаза.

Кръвосъсирване
При процеса на кръвосъсирване кръв-

та преминава от своята течна форма в 
гелообразно състояние. По този начин 
се осъществява хемостазата, чрез която 
организмът се предпазва от кръвозагу-
ба. Механизмът на кръвосъсирването 
включва агрегация, активация и адхезия 
на тромбоцитите, както и отлагане и ма-
турация на фибрина.1

Кръвосъсирването започва почти вед-
нага след засягането на ендотелиума при 
увреждане на кръвоносен съд. Конта-
ктът на кръвта със следващите слоеве на 
съдовата стена инициира два процеса. 
Първият е промяна на тромбоцитите, а 
вторият е експозицията на субендотели-
алния тъканен фактор към Фактор 7 на 
плазмата, което довежда до образува-
нето на фибрин. Тромбоцитите веднага 
образуват тромб на мястото на травмата, 
което се нарича първична хемостаза. Ед-
новременно с него протича вторичната 
хемостаза, която се изразява с активи-
рането на допълнителни фактори на 
кръвосъсирването и последващото об-
разуване на фибрин, който усилва устой-
чивостта на първичния съсирек. 2

Първата фаза в кръвосъсирването е 
активацията на тромбоцитите. Активи-
раните тромбоцити променят формата 
си в звездовидна, а фибриноген кръсто-
сано-свързаните гликопротеин IIb/IIIa, 
помагат за агрегацията на тромбоцитите. 
Витамин К е съществен фактор за черно-
дробната гама-глутамил карбоксилаза, 
която добавя карбоксилна група към 
остатъците глутаминовата киселина на 
фактори II, VII, IX и X, както и протеин S, 
протеин С и протеин Z. При добавяне на 

гама-карбоксилната група към глутамат-
ните остатъци на незрелите фактори на 
кръвосъсирването, витамин К се окис-
лява. Друг ензим, витамин К-епоксид 
редуктазата (ВКЕР) превръща витамин K 
обратно в активната му форма.3

Практически лабораторни 
тестове за кръвосъсирване

Време на кървене. Времето на кърве-
не е лабораторен тест за оценка на функ-
цията на тромбоцитите и способността 
на организма да се образува съсирек. 
Тестът включва наблюдение на повърх-
ностно одраскване на кожата, което 
предизвиква леко кървене. Оценява се 
времето, за което кървенето ще спре. 
Това става обикновено в рамките на 1-9 
минути, но може да бъде по-дълго при 
деца (1-13 минути) и е малко повече при 
жените, отколкото при мъжете.4

Протромбиново време ( PT )/ %/ INR. 
Протромбиновото време е метод за 
оценка на външните и вътрешните общи 
пътища на коагулационната каскада. Той 
съдържа тъканен фактор и фактори VII, II 
(протромбин), V, X, и фибриноген. Тестът 
се извършва чрез добавяне на калций и 
тромбопластин (активатор на външния 
път) към кръвната проба, след което в се-
кунди се измерва времето, необходимо 
за образуването на фибринов съсирек. 
Референтните граници за протромбино-
во време са 9.5-13.5 секунди/70-130%.

INR представлява отношението на про-
тромбиновото време на пациента, на ко-
гото се прави лабораторно изследване, 
към нормалното протромбиново време. 

INR = PT(на пациента)/PT(нормално)
Нормалната стойност на международ-

ното нормализирано отношение (INR) е 
0.9 – 1.1.5

Фибриноген ( Fibrinogen ). Фибрино-
генът е разтворим плазмен протеин, от 
когото се образува фибрин чрез ензима 
тромбин. Референтни граници в норма: 
Фибриногенов антиген: 149-353 mg/dL, 
фибриноген: 150-400 mg/dL, фибриноге-

нов антиген / функционално съотноше-
ние: 0.59-1.23. 

Ниските нива на фибриноген показват 
системно активиране на кръвосъсирва-
нето, при което факторите на кръвосъ-
сирването се консумират по-бързо от 
колкото се синтезират. Това състояние, 
при което има прекомерно съсирване 
и консумация фактори, е известно като 
дисеминирана интравазална коагула-
ция или "ДИК". 

Ниските нива на фибриноген 
могат да показват чернодробно 
заболяване и системно недохран-
ване. Високите нива на фибрино-
ген може да съответстват на 
коронарна болест на сърцето, ин-
фаркт на миокарда и периферна 
артериална болест.6 

аРТТ (ККВ/Кефалин-каолиново вре-
ме/Активирано парциално тром-
бопластиново време). Парциалното 
тромбопластиново време (PTT) и акти-
вираното парциално тромбопластиново 
време (аРТТ) се използват за тест на едни 
и същи функции, а именно за колко вре-
ме се образува съсирек. Въпреки това, 
в аРТТ, се добавя активатор, което уско-
рява образуването на съсирек и полу-
чените резултати са в по-тесни граници. 
аРТТ се счита за по-чувствителни метод 
на PTT и се използва за проследяване на 
отговора на пациента към лечението с 
хепарин. Референтните граници на аРТТ 
е 30-40 секунди, а за PTT – 60-70 секун-
ди. Критичните стойности: аРТТ: са > 70 
секунди (означава спонтанно кървене) 
и PTT > 100 секунди (означава спонтанно 
кървене).7

Категоризация  
на денталните манипулации  
според риска от кървене

Денталните манипулации са категори-
зирани според US Davis Health System 
Anticoagulation Services в различни гру-
пи спрямо риска от кървене. С нисък 
риск от кървене са определени супра-
гингивален скалинг, изработване на 
обтурации и инжектиране на локален 
анестетик (терминална анестезия). Като 
среден риск са определени субгинги-
вален скалинг, субгингивална препара-
ция на обтурации, стандартно кореново 
лечение, екстракция (без издлетяване), 
проводна анестезия. Като висок риск са 
оценени обширна хирургия, апикална 
остеотомия, хирургично премахване на 
корен, алвеоларна хирургия (премахва-
не на кост).

Хеморагичен шок
Познаването на хеморагичния шок е от 

изключителна важност за денталните ме-
дици. Хеморагичният шок се разделя на 
4 фази. 

Първата фаза е предшоковата. Кръ-
возагубата е до 15% (750 мл кръв). Хипо-
перфузията води до хипоксия. Натрупват 
се лактат и пируват, като пациентът изпа-
да в метболитна ацидоза. Параметрите 
на хемодинамиката са във физиологични 
граници.8

Втората фаза е компенсаторната. Кръ-
возагубата е между 15% и 20% от налич-
ната кръв (750-1500 мл). Действието на 
физиологичните механизми не е изчер-
пано, увреждането на клетките и тъка-
ните е съвсем леко, тя е обратима и без 
трайни последствия. 

Пациентът започва да хипер-
вентилира (учестява ритъма на 
дишане), за да изхвърли CO2, кой-
то е разтворен в серума под фор-
мата на въглеродна киселина.

 Барорецепторите реагират на нама-
ляването на артериалното налягане и от 
надбъбречната жлеза се секретира адре-
налин и норадреналин. Адреналинът ус-
корява пулса и минимално тонуса (вазо-
констрикция) на гладките артериални 
мускули, норадреналинът повлиява вазо-
констрикцията. В комбинация се полу-
чава повишаване на кръвното налягане. 
Системата на РААС се активира и се в ре-
зултат се отделя АДХ (вазопресин), който 
концентрира урината. Тези хормони пре-
дизвикват системни шънтове от органи с 
по-нисък приоритет (кожата, мускулите 
и стомашно-чревния тракт) към мозъка, 
сърцето и белия дроб. Хипоксемията в 
обезкървените органи може да доведе у 
пациенти в съзнание до остри болки.9

Третата фаза е декомпенсаторната. 
Кръвозагубата е от 20% до 30% (1500-
2000 мл). Изчерпват се компенсаторни-
те механизми, развива се характерната 
клинична картина. Задълбочават се ув-
режданията на клетъчно и тъканно ниво, 
разгръщат се реакции на различни кле-
тъчни и медиаторни системи. С продъл-
жаване на анаеробния метаболизъм се 
увеличава метаболитната ацидоза, още 
повече се отпускат гладките артериални 
мускули и прекапилярните сфинктери, 
настъпва екстарвазация. Увеличава се 
вискозитетът на кръвта, увеличава се 
хидростатичното налягане. Пропускли-
вите капиляри могат да абсорбират па-
тогенни бактерии от стомашно-чревния 
тракт, които да комплицират шока и да 
добавят елементи на сепсис на иначе 
асептичния шок.10

Четвъртата фаза е терминалната. Тя 
настъпва при кръвозагуба над 30% (над 
2000 мл). Настъпват необратими тежки 
тъканни увреждания с полиорганна не-
достатъчност. Най-опасните последици 
са аноксията и енцефалопатията. Ако ин-
дивидът оцелее, ще живее вегетативно.

Разпознаването и адекватната реакция 
в най-ранен момент от развитието на 
шоковото състояние са най-съществе-
ните условия за оцеляване на пациента 
и излизане от шоковото състояние без 
постоянни последици. 

Компенсаторните механизми са общи, 
независимо от причината, довела до теж-
кото увреждане.11

Клиничното определяне на кръвозагу-
бата се извършва чрез изчисляване на 
шоковия индекс. Той представлява от-
ношението между пулс и систулно арте-
риално налягане, като при резултат над 
1 имаме опасност от развитие на шоково 
състояние (табл.1) 

Дентално лечение при пациенти на антикоагуланти
Какъв риск поемаме като дентални лекари и какво още трябва да знаем,  
за да бъдем адекватни, лекувайки пациенти със сърдечно-съдови заболявания
Д-р Стоян Казаков

Таблица 1

Кръвозагуба до 500 мл ~1000мл над 1500мл

Шоков индекс <0.8 0.9 – 1.2 1.3 – 1.4

Видове антикоагуланти  
и антиагреганти

Кумаринови антикоагуланти
Витамин К-инхибитори (кумарини). Ме-

ханизмът им на действие е инхибиране 
на ензима Витамин К епоксид-редуктаза. 
Кумариновите антикоагуланти действат 
като конкурентни инхибитори за съот-
ветния ензим. Най-честите им предста-
вители са Варфарин и Синтром. Синтром 
е аценокумарол. Метаболизира се в чер-
ния дроб и е с полуживот от 8 до 11 часа. 
Варфаринът има полуживот от 20 до 60 
часа, метаболизира се също в черния 
дроб и се екскретира чрез бъбреците с 
урината.

Витамин К-инхибиторите оказват влия-
ние на лабораторните резултати. Те про-
менят протромбиновото време и INR-а 
при кръвната картина, което е основен 
метод за контролиране на тяхното дейст-
вие, съответно, при профилактика на 
тромбоза при химиотерапия през чет-
върти стадий на рак на гърдата - 1,3 до 
1,9 (1,6); при първична профилактика на 
миокарден инфаркт на лица с висок риск 
– от 1,3 до 1,9 (1,6); при профилактика на 
венозен тромбемболизъм при пациенти 
с висок риск – от 2 до 3 (2,5); при лечение 
на венозен тромбемболизъм – от 2 до 3 
(2,5); при предсърдна фибрилация – от 2 
до 3 (2,5); при заболявания на сърдечната 
клапа, сърдечна слабост, кардиомиопа-
тия – от 2 до 3 (2,5); при механични клапи 
на сърцето първо поколение – от 3 до 4,5 
(3,5); при механични клапи на сърцето 
второ поколение – от 2,5 до 3,5 (3); при 
биопротетични клапи на сърцето – от 2 
до 3 (2,5); при остър миокарден инфаркт 
– от 2 до 3 (2,5); при профилактика на 
повторен миокарден инфаркт – от 2 до 3 
(2,5); при тежка исхемия на крайник – от 2 
до 3 (2,5); при профилактика на повтарящ 
се венозен, кардиален или артериален 
тромбемболизъм – от 2 до 3 (2,5) или от 
3 до 4,5 (3,5).

Може да се обобщи, че за повече-
то заболявания терапевтични-
те стойности са между 2 и 3.

Действието на кумариновите антикоа-
гуланти може да се инхибира с прием на 
Витамин К 1-2 мг, приет перорално или 
интравенозно. Влияние върху INR-а се по-
казва след 24 часа при прием през устата 
и 12 часа при интравенозен прием. Голе-
ми дози Витамин К (5-20 мг) са показани 
при стойности на INR-а над 9. При спешни 
ситуации за предпочитане е вливане на 
концентрат на протромбинов комплекс 
или прясно замразена плазма.12

Кумариновите антикоагуланти са удоб-
ни за денталните лекари и оралните хи-
рурзи, защото ефективността на тяхно-
то действие се измерва лесно с кръвни 
тестове (INR). Най-често използваните 
представители са Синтром и Варфарин. 
Въпреки че действието им е еднакво, има 
леки разлики що се отнася до предвари-
телната подготовка на пациентите.13

Според Британските указания за ма-
нипулации върху пациенти на анти-
коагулантна терапия, нуждаещи се от 
орално-хирургични и дентални мани-
пулации, публикуван през септември 
2011 г. (Guidelines for the management of 
patients on oral anticoagulants requiring 
dental surgery), рискът за получаване на 
съдов инцидент при временно прекъс-
ване на антикоагулантната терапия е три 
пъти по-висок в сравнение с риска да се 
получи значително кървене.

При проведени 2014 екстракции върху 
774 пациенти, приемащи Варфарин, по-
вечето пациенти са имали показатели на 
INR до 4.0. Някои от тях получават незна-
чително кървене и са лекувани с мерки 
за местна хемостаза, като 98% от пациен-

Познаването на методите за местна хемостаза може да се окаже от критична важност във всеки един ден от денталната практи-
ка. На снимките: клинична картина на екстракция на зъб при пациент на двойна антиагрегантна терапия - преди хемостаза и след 
хемостаза с оксигенирана целулоза
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нално важна серин 529 аминокиселина. 
Това предотвратява достъпа на субстрат 
(арахидонова киселина) с каталитичния 
център на ензима в тирозин 385 и до-
вежда до необратимо инхибиране на 
образуването на тромбоксан А. Аспи-
ринът е приблизително 150 до 200 пъти 
по-мощен инхибитор на COX-1 от СОХ-2, 
който се експресира от цитокини, възпа-
лителни стимули, както и някои растеж-
ни фактори. Това обяснява различните 
изисквания за дозиране на аспирин като 
антитромботично (СОХ-1) и противовъз-
палително лекарство (СОХ-2). 

Аспиринът е "златен стандарт" анти-
тромбоцитен агент за предотвратяване 
на артериални тромбози. 100 мг/ден е 
достатъчна доза за предотвратяване 
на образуването на тромби в коронар-
ната циркулация. Възможно е, обаче, 
да са необходими по-високи дози за 
профилактика на съдови инциденти в 
церебралната и периферната циркула-
ция. Антитромбоцитното му действие се 
проявява се 1 час след приема му и про-
дължава 7-10 дни (колкото е животът на 
тромбоцитите). 

Всяка ефективна антитромбо-
цитна доза аспирин е свързана с 
повишен риск от кървене.27

АСК (ацетилсалицилова киселина) 
има полуживот 2-3 часа при прием на ни-
ски дози (такива, които се приемат при 
риск от инциденти на ССС). При противо-
възпалителна терапия полуживотът му е 

около 20-30 часа. За Европа при профи-
лактика от инциденти на сърдечно-съдо-
вата система се приемат ежедневни дози 
от по 100 мг или 75 мг. 

Клопидогрелът има полуживот 7-8 
часа, метаболизира се в черния дроб и 
се екскретира с урината и жлъчката. Ме-
ханизмът му на действие се изразява с 
необратимо свързване с P2Y12 субтипа 
на аденозиндифосфатния рецептор на 
тромбоцитната мембрана, като по този 
начин спира тромбоцитната агрегация. 
Биоактивацията на клопидогрел може да 
бъде спряна от инхибитори на протон-
ната помпа като омепразол. Дневната му 
доза е 75 мг.

Аспирин и клопидогрел се приема от 
болни с атриални фибрилации, коронар-
на болест на сърцето, исхемични пристъ-
пи, левокамерна дисфункция, перифер-
на артериална болест.28

Съществуват два подхода при извърш-
ването на хирургични манипулации при 
пациенти на антитромбоцитна терапия. 
Единият е спиране на терапията, а други-
ят е продължаването ù. Двата варианта 
крият своите рискове. При неспиране на 
тромбоцитните антиагреганти има риск 
от кървене и кръвозагуба. Така напри-
мер, при обобщаване на 474 проучвания 
се стига до извода, че рискът от кръвоза-
губа при пациенти, приемащи аспирин, 
е около 1.5.29 Спирането на аспирина от 
своя страна допринася до образуването 
на тромбоцити с по-голяма активност на 
тромбоксан А2 и по-слаба фибринолирич-
на активност, което от своя страна води до 
по-висок риск от съдов инцидент.30

За спирането на аспирина има раз-
лични становища. Най-честото е той да 
бъде спрян 7-10 дни преди хирургична 
манипулация.30, 32, 33, 34, 35, 36 Други предла-
гат аспиринът да бъде спрян само за 3 
дни.37 При пациенти на терапия с клопи-
догрел се предлага препаратът да бъде 
спрян 5-10 дни преди операцията, а тези 
с двойна терапия – 7-10 дни преди опе-
рацията.38

Има описани случаи на кръвене 
след почистване с ултразвуков 
скалер при пациенти, приемащи 
еднократна доза от две таблет-
ки аспирин.39 Друг случай описва 
аспирин-индуциран кръвоизлив 
след гингивектомия на пациент с 
трансплантация на органи. 

Хемостазата в крайна сметка е постиг-
ната след трансфузия на тромбоцитна 
маса40. При нехирургична пародонтална 
процедура41 има докладван пациент, из-
паднал в хеморагичен шок.

В проведен литературен анализ се стига 
до извода, че пациенти, които претърпя-
ват малка хирургична процедура в устна-
та кухина, като екстракции или биопсии, 
не се нуждаят от спиране на антитромбо-
цитната терапия, включително и на двой-
ната такава. Хеморагичните епизоди са 
овладени само с локални средства.42 

Като хеморагия се определя кървене, 
което продължава повече от 12 часа, при 
което пациентът е принуден да се върне 
отново в амбулаторния кабинет по орал-
на хирургия или лицево-челюстна хирур-
гия, което довежда до образуването на 
голям хематом или до животозастраша-
ваща кръвозагуба.

Кървенето е категоризирано и като 1) 
пролонгирано непосредствено кър-
вене – когато персистира 30 минути 
след като е оказан натиск с марля върху 
оперативната рана. То се нуждае от при-
лагането на Сърджицел/Геласпон, шев и 
повторен натиск с марля; 2) късно кър-
вене 8-12 часа след хирургичната мани-
пулация; или 3) много късно кървене, 
когато се появява след 48 часа. 

Авторът заключава, че екстракции на 
зъби могат да се извършат безопасно без 
прекъсване на антитромбоцитната тера-
пия с аспирин, клопидогрел или тяхната 
комбинация.43

Друго клинично проучване просле-
дява 643 пациенти, насочени за зъбна 
екстракция. Общо 111 (17.3%) са били 
на антитромбоцитна терапия: аспирин 
(42 пациенти), клопидогрел (36 пациен-
ти), и комбинация от двата медикамента 
(33 пациенти). Проследява се група от 
532 пациенти, които не са били на лече-

ние с антитромбоцитна терапия. Ранни 
и късни усложнения с кървене са били 
записани в трите групи, лекувани с тром-
боцитни антиагреганти. В сравнение с 
контролите, рискът от продължително 
непосредствено кървене е бил по-висок 
при пациентите на двойна антитромбо-
цитна терапия, но не и при пациенти на 
самостоятелна терапия с аспирин или 
клопидогрел. Всички хеморагични ус-
ложнения от всички терапевтични групи 
са успешно преодолени с методи за ло-
кална хемостаза. Нито един пациент не 
получава късен кръвоизлив. 

В заключение, изваждане на зъб 
може да бъде извършено безо-
пасно при пациенти, приемащи 
единична или двойна антитром-
боцитна терапия, когато се взе-
мат подходящи мерки на местна 
хемостаза. Това предотвратява 
риска от инцидент, възможен при 
спиране на антитромбоцитна-
та терапия.44

Заключение
Познавайки съвременните средства 

за местна хемостаза, не е необходимо 
спирането на кумариновите антикоагу-
ланти (при стойности на INR < 4), както и 
антитромбоцитната терапия. Трябва да 
се работи възможно най-атравматично, 
оперативните рани да бъдат запълне-
ни със средства за локална хемостаза 
(колагенови гъбички, оксигенирана це-
лулоза) и да се поставят шевове. Преди 
хирургичните манипулации трябва да се 
направи консултация с лекуващия лекар 
на основното заболяване, както и да се 
подсигури евентуалното настаняване на 
пациента в болнично заведение при въз-
никване на хеморагичен инцидент. Пора-
ди липсата на достатъчно информация за 
работа при пациенти на терапия с нови 
антикоагуланти не могат да бъдат дадени 
доказателствено базирани препоръки, 
въпреки нарастващата тенденция за тях-
ното неспиране.
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Методи за местна хемостаза
В повечето случаи на кървене методите за местна хемостаза са напълно 
достатъчни за овладяване на процеса. Те могат да се класифицират по 
следния начин:
1. Натиск (захапване на марля)
2. Тампониране на операционната 

рана с хемостатични агенти (колаге-
нова гъба – Геласпон, оксигенирана 
целулоза – Сърджицел)

3. Шев
4. Каутеризация
5. Фибриново лепило
6. Топикален тромбин
7. Изплакване на устната кухина 

- със студена вода 

- с деривативи на лизин – 5% тра-
нексамова киселина или 5% амино-
капронова киселина (действат като 
синтетични инхибитори на фибри-
нолизата). Разтворът престоява 2 
минути в устата половин час преди 
процедурата, след което се прилага 
на всеки 2 часа.

8. Избягване на допълнителни рискове 
(топли напитки, твърда храна, из-
плакване с води за уста) за 24 часа

9. Възможно най-атравматична мани-
пулация
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ВЕСТНИК

Изданието достига до всички 
редовни членове на БЗС в София и 
страната.
Редакцията не носи отговорност 
за съдържанието на публикуваните 
авторски материали, реклами и обяви

П о време на състоялия се през септември Световен годишен дента-
лен конгрес на FDI, Общото събрание на организацията одобри 10 
нови политически декларации. Те покриват технически въпроси в 
денталната медицина (като наночастиците в денталната практика), 

а също така и гранични теми, сред които достъпът до качествена орална гри-
жа за лица, които са били разселени поради конфликти или други трудности 
в родните им страни.

Политическите декларации на FDI 
опис ват позицията на организацията по 
теми, интригуващи денталната общност. 
Те са създадени след дълги консултации, 
дискусии и постигане на консенсус сред 
международни групи от водещи дентал-
ни експерти. FDI очертава политическите 
декларации с цел развитие на бъдещата 
политика, укрепване на стандартите и 
споделяне на информация относно всич-
ки аспекти на оралната грижа. 

Политическите декларации адресират 
както обществени, така и професионал-
ни въпроси и са приложими към различ-
ните подходи за оказване на дентална 
грижа в различните части на света. Съз-
дадени са така, че да бъдат лесни за че-
тене, достъпни до широката публика и 
пълни със съдържание, отразяващо по-
следните иновации в практиката и ден-
талната наука. 

Застъпничество за 
денталното съсловие

Възприети от членуващите в FDI на-
ционални зъболекарски съюзи след 
постигнат консенсус, политическите де-

кларации могат да бъдат използвани за 
подкрепа на местни кампании, за под-
помагане на преговори на високо ниво 
с правителствата и за укрепване на дис-
кусии по законови и етически проблеми. 
Пример за това е 

политическата декларация на 
FDI по отношение на „Дентална-
та амалгама и конвенцията за 
живака от Минамата“, 

която бе използвана от различни на-
ционални зъболекарски съюзи по целия 
свят, за да се промотира прилагането на 
алтернативни възстановителни материа-
ли, да се намали употребата на амалгама 
и да се преговаря с правителствата за 
безопасно управление на живачните от-
падъци. Политическите декларации на 
FDI могат да бъдат използвани също и 
като образователни инструменти, както 
и като източници за комуникация. 

По-долу ще откриете имената на ново-
разработените политически декларации 
на FDI. В секция „Новини“ на сайта на ор-
ганизацията https://www.fdiworlddental.

org можете да откриете и да прочетете 
техните пълни текстове. 
1. (Дълбок) дентинов кариес и възста-

новителни подходи
2. Продължаващо следдипломно обу-

чение по дентална медицина
3. Намаляване на употребата на амал-

гама
4. Дентална медицина и приложения, 

свързани с оралното здраве
5. Дентална медицина и свързани със 

съня нарушения на дишането
6. Глобално пародонтално здраве
7. Наночастици в денталната медицина
8. Национални здравни политики
9. Промотиране на оралното здраве 

посредством флуорни пасти за зъби
10. Предоставяне на основна орална 

грижа на разселени лица
По време на Годишния световен кон-

грес на FDI в Буенос Айрес присъстваха и 
български колеги, като можем да се пох-
валим и с активно наше участие. Д-р Сил-
вия Петкова, специалист пародонтолог, 
взе участие в събитието, представяйки 
постер, разработен съвместно с доц. Бо-
лярова. Нейното изследване бе озаглаве-
но “IL-1β и MMP-8 и тяхната връзка със за-
губата на зъби и тютюнопушенето“ (“IL-1β 
and MMP-8 in relation with tooth loss and 
smoking”). Загубата на зъби се счита за 
фактор за оценка тежестта на пародон-
тита, а пушенето – като рисков фактор за 

степента на бъдещата му прогресия. Раз-
работката на д-р Петкова има за цел да 
изследва концентрацията на interleukin-
1β (IL-1β) and matrixmetalloproteinase-8 
(MMP-8) в гингивален ексудат и в слюнка 
по отношение на загубата на зъби и пу-
шенето при пациенти с пародонтит. 

Световната дентална федерация FDI  
одобри 10 нови политически декларации  
по време на Годишния конгрес в Буенос Айрес
Домакин на провелия се от 5 до 8 септември 2018 г.  
Годишен конгрес на FDI бе Аржентинската дентална асоциация

Д-р Силвия Петкова представи постер 
върху проблеми от пародонтологията 
в рамките на Годишния конгрес на FDI в 
Буенос Айрес. Той бе оценен и номиниран за 
Poster Awards FDI2018.

О т 17 до 20 октомври Международният панаир в Пловдив отвори 
вратите си за традиционното изложение за медицина, дентална ме-
дицина и фармация „Медикус, Денто, Галения“. Водещи български 
и чуждестранни компании взеха участие в неговото 24-то издание.

Производители и дистрибутори пред-
ставиха медицинска техника, консу-
мативи, оборудване и инструменти за 
дентални кабинети и зъботехнически 
лаборатории, диагностични и стерили-
зационни уреди, продукти за профилак-
тика и хигиена, болнично обзавеждане, 
работно облекло и предпазни средства. 

Изложителите от денталния бранш 
представиха своите най-нови продукти, 
разширяващи възможностите за по-точ-
на диагностика и съкратени лечебни ма-
нипулации. Акцент бе поставен и върху 
продуктите за осигуряване на добра  ер-
гономия на денталния лекар и комфорт 
за пациента.

Изложението започна на 17 октом-
ври, сряда, като в разгара на работна-
та седмица, очаквано, имаше по-малко 
посетители. В петъчния и съботния ден 
панаирното градче бе посетено от осеза-
емо по-голям брой колеги. Това задържа 
голяма част от 80-те фирми-изложители 

до самия край на проявата в събота на 
обяд. Успелите да посетят изложението 
специалисти имаха възможност да се 
възползват от многобройни промоцио-
нални предложения, да се запознаят с 
нови модели дентално оборудване и да 
осъществят нови контакти с дентални 
фирми и медицински депа. 

Проведе се 24-тото  
издание на „Медикус,  
Денто, Галения“

СРК на БЗС напомня, че отчитането 
към НЗОК преминава към използ-
ването на XML фактури. До края на 
2018  г. временно ще бъдат приемани 
както фактури във формат PDF, така и 
по новия начин, докато от 01.01.2019 г. 
здравната каса ще приема отчитане 
само с XML фактури. Те ще се генери-
рат от съответните програми за рабо-
та с НЗОК. 

ПРОМЕНИ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО КЪМ НЗОК

От името на Съюза на Зъботехниците в България (СЗБ)  
имаме удоволствието да Ви поканим  

да се присъедините към нашата 

ЗИМНА КОНФЕРЕНЦИЯ,  
която ще се проведе от 30.11.2018 г. до 02.12.2018 г. 

в гр. Велинград, хотел „Олимп“ (http://www.olymp-bg.com).

ГОСТ-ЛЕКТОРИ НА СЪБИТИЕТО 
ЩЕ БЪДАТ:

1. Фирма „ЕКОДЕНТ ВАРНА“ – Юли-
ян Михайлов , тема: "CAD/CAM 
Най-доброто през 2018 г. Избор на 
вид цирконий според различните 
индикации"

2. Д-р Бозалиева , тема: "Бруксизъм"

3. Фирма „Циркон Цан“, д-р Марино-
ва: продуктова презентация

4. Димитър Шереметски, тема: 
"Селтра прес – Селтра церам"

5. Фирма „Патриция“, лектор Лусиан 
Дансореан, Румъния, тема: "Клинич-
ни случаи и работа върху: 

    - Винтови абатмънти и зъби; 

    -  Работа с протези; 

    - Концепция за 4 или 6 импланта; 

    - Динамични абатмънти" 

Такса участие - 20 лв.

НАСТАНЯВАНЕ В „ПАРК ХОТЕЛ 
ОЛИМП”:

Единична стая – 70 лв.

Икономична двойна стая – 90 лв.

Двойна стая с две отделни легла, 
(част от стаите са без тераса) – 
110.00 лв.

Студио с две отделни легла или 
спалня + разтегателен диван – 
120.00 лв.

Студио с вана (две отделни легла 
или спалня + разтегателен диван) – 
120.00 лв.

Доплащане за допълнително легло за 
деца над 6 г. – 20.00 лв.

Резервации се приемат до 
10.11.2018 г., краен срок за предпла-
щане на резервация – 15.11.2018 г.

За запазване на стая:0885 35 38 66, 
Диана Божанова

E- mail: olymp_velingrad @abv.bg

Уважаеми колеги, с решение на Управителен Съвет на СРК на БЗС, 

колегията ще поеме таксата участие  
на всички редовни членове на СРК,  

които желаят да се включат в мероприятието.
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За да заявите своя абонамент 
посетете dentaltribune.bg 

или позвънете на 
0897 958 321.

ВАРИАНТ 1

10 бр. хартиен 
Dental Tribune

150 лв.

10 бр. хартиен 
+ 

10 бр. дигитален 
Dental Tribune

170 лв.

ВАРИАНТ 2

НАЙ-ИЗГОДНО!

ВАРИАНТ 3

10 бр. дигитален 
Dental Tribune

150 лв.

+ 

Всеки брой на 
Dental Tribune е придружен от 

специализирано издание.

Вестникът не излиза в месеците юли и август.

АБОНАМЕНТ

1. Януари – ENDO TRIBUNE  /  2. Февруари – PERIO TRIBUNE  /  3. Март – LASER TRIBUNE  
4. Април – IMPLANT TRIBUNE  /  5. Май – SMILE OF THE YEAR  /  6. Юни – DIGITAL TRIBUNE 

7. Септември – SCIENCE TRIBUNE  /  8. Октомври – PREVENTION TRIBUNE  
9. Ноември – ORTHO TRIBUNE  /  10. Декември – IMPLANT TRIBUNE

New!

/

RUNYES SEA-22L-B

RUNYES SEA-17L-B

4500/базов модел/

2410
190
210

1950

RUNYES SEA-12L-B

RUNYES SEA-17S SEA-17R 7L-BL7L

430  USD/680 USD

, бр. 41, юли 2018 г.


