
ПАРТНЬОРИ

ЗЪБОЛЕКАРИ ЗАПРОМЯНА

Уважаеми читатели,
Отговорността за този брой на вестника е моя. Надявам се

съдържанието да Ви хареса, а информацията да Ви е полезна. Реших да
акцентираме върху наболели проблеми от здравната реформа, събития от
съсловния ни живот и продължаващата ни квалификация, която е
постоянен приоритет на членовете на СБЗ. Много бих желала да получим
обратна информация от Вас:

Както казва Пам Браун: ”Чувстваме по-дълбоко, помним по-ясно,
радваме се на събитията повече, ако има с кого да ги споделим.”

С	уважение:	Д-р	Борислава	 Златева

ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р ЗЛАТЕВА

Повторно изработване на снемаеми протези посредством
нови техники - статия от teamwork.
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Брой 2 (15) , юни 2016

- Харесва ли Ви изданието и какво бихте желали
да променим?
- Споделете проблеми, които искате да
дискутираме?
- Електронното ни издание е Ваша трибуна

Може да ни пишете на e-mail адрес:
abdentist@abv.bg

КАКВОНОВОЩЕ НАМЕРИТЕ В БРОЯ?

Уважаеми читатели,
Представяме Ви кратко съдържание на този броя. В него ще намерите

актуална информация за курса за правоспособност на зъболекари за
работа с рентген.
В раздел “Събития и сътрудничество” ще намерите информация за July
morning, честване на няколко кръгли годишнини и възможност за
организирана екскурзия в Полша.
Представяме Ви финансова консултация, изключително ценна за всеки
един човек,желаещда поеме управлението на парите си в свои ръце.
В секция “Наука” ще намерите изключително актуална тема и
приложението и в реалната практика.

Приятно	четене!
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Курс за правоспособност на
зъболекарите за работа с
рентген.
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ПОКАНА

Скъпи	колеги,	 уважаеми	
партньори	и	съмишленици	

на	СБЗ!
Управителният съвет Ви кани
най-учтиво на честването на
традиционния ни празник -
July morning - от 30 юни до
02 юли 2016 г.
Празникът	ще	проведем		в	

комплекс	Албена.
стр.	03

РЕКЛАМА ВЪВ ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКИЗЪБОЛЕКАР”,
който се разпространява по електронен път сред 2000 зъболекари. Условия и цени.

повече	информация	 на	стр.	46

Уважами колеги, през 2007г. Сдружението на Българските Зъболекари
съвместно с НЦРЗ организира и проведе курс за правоспособност на
зъболекари за работа с рентген.
Срокът на правоспособността е 5 години и затова през юни 2012г.
организирахме нов курс за нови и преминали курса за правоспособност
зъболекари.
През следващата 2017 год. изтича 5 год. период на валидност на нашите
удостоверения.

офис 216, e-mail: abdentis t@abv.bg за да направим необходимата
подготовка.
В курса могат да се включат както преминали , така и начинаещи
зъболекари за получаване на правоспособност. Курса е 3-дневен и се
провежда в НЦРЗ –София.
Желателно е да направите до края на тази година, тъй като местата са
ограничени.

Председател на СБЗ:
Д-р Анатолий Кънев

Заявки на адреса на СБЗ - за курса за рентген

Офис мениджъра г-жа Елена Варадинова
Координатор на проявата д-р Силвия Цалова (02 952 41 94)

Затова през юли 2017г. ще
организираме нов курс за
зъболекари членове на
Сдружението .
Необходимо е желаещите да
заявят участието си с трите
имена, адрес, телефон и ел. поща
на адреса на Сдруженито: София
1000, ул. “Калоян” 6, х-л “Рила”,



СДРУЖЕНИЕ		НА	 БЪЛГАРСКИТЕ		ЗЪБОЛЕКАРИ

„Заедно можем повече”

Уважаемиколеги, съмишленици	 и партньори,
УС на	СБЗ

има удоволствието	да	Ви покани на традиционния за нас	празник
“July	morning ”

от 01.07	- 03.07.2016 г. в курортен комплекс	Албена.
Основното мероприятие	ще	се	проведе на 02.07.2016 г. /събота /	в

зала “Лори”	на хотел “Фламинго”

ПРОГРАМА

Мероприятието се осъществява в партньорство с фирма ДЕНТАСВЕТ.
На 01.07.2016 г. /петък/ колегите могат да вземат участие в клиничната част от програмата
на ДЕНТАСВЕТ.

Нека заедно споделим удоволствието от топлото юлско утро!

Учтиво Ви напомняме, че крайният срок за резервации в посочените хотели е 31.05.2016 г.

УС	на СБЗ

София, хотел „РИЛА” офис 216,	
тел.359 / 887 483	891
офис-мениджър Елена Варадинова
e-mail:abdentist@abv.bg	
www.abdentist.com

09.00	- 09.30ч. Регистрация
09.30	- 09.45ч. Откриване	– Председател на	Сдружението	д-р	Анатолий Кънев
09.45	- 10.45	ч. Дискусионенпанел – “Прагово VS Безпрагово изпиляване“1- част	

лектори – д-р КрасимирНедевски		и д-р Славко	Гюлев

10.45	-11.30	ч. Фирмени презентации
11.30-12.30	ч. Дискусионен	 панел – 2	част	- продължение

12.30	-13.00	ч. Фирмени	презентации

13.00 -13.30	ч. Предстоящи събития в СБЗ

13.30	-14.30	ч Обяд

След 16.00	ч. Културна	програма

20.00	ч Официална	вечеря – ресторант	

“Рай”	Куверт 60лв. Заплащане на	

място.
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КЪДЕ	БЪРКАМЕ	КОЛЕГИ?!	
Автор:	Д-р	Антикаджиев

Нашето общество позволи да бъдат подменени основните ценности на демократическото общество
също както след края на Втората световна война истинските ценности на комунизма бяха тотално изкривени и
подменени. А още 45 години след това строяхме все нови и нови ту социалистически, ту комунистически
общества поставяйки в основата на всички тях равенството между хората, което още Френската революция
поставя, но и до ден днешен не реализира. Както и великия лозунг „Всичко в името на човека”, на който наш
Иванчо правилно бе отбелязал „Но аз другарко му знам и името на човека”. Понеже не можахме да
постигнем равенството, пропуснахме да разберем и осмислим, че демокрацията(съвременната) се гради
върху Равнопоставеността. Не сме Равни, но имаме Равни Права и Равни Задължения, защото светът е
двуполюсен и това е доказано и не подлежи на коментар. Изключение има, но те заради това са изключения,
те не са норма, те пак са равнопоставени, но не и определящи. Както почти винаги българинът много обича
правата си .Бързо ги научава. Винаги е готов да ги отстоява и това е чудесно. Но случайно или умишлено иска
да забрави задълженията си, а те също имат нужда да бъдат отстоявании ценени равнопоставено идостойно.

Когато сме си заложили грешно основите на строящата се къща, няма начин тя да не падне рано или
късно, колкото и да я укрепваме и украсяваме впоследствие най-често само външно. Това се случи и със
здравната реформа в България още в самото начало.

Тръгнахме да променяме системата, която се състоеше в следното:
§ Всички болнични заведения са общодостъпни ибезплатни за всички.
§ Бюджета ежегодно отделя сума пари, които разпределя по равномежду всички.

Но	както	е	казано	„Да,	ама	не!”
Всички са равни, но си имаме Правителствена болница с отделен бюджет, с отделни лекарства, с

отделни възнаграждения и с отделен регламент на прием. Още няколко ведомствени здравни заведения с
особен регламент и финансиране, т. е. равни, ама не. При тези „равенства” в сила влизат тогавашните
посестрими на сегашната корупция – връзките. Освен това букети, бонбони, стоки от Кореком и много други
битовизми, издигнати в култ, които и тогавашната власт преследваше със същия успех като сегашната.

Бюджет, равен, но за едни във валута – тогава долари, за другите в левове. Система отдавна узряла да
бъде сменена, да бъде изчистена от идеологически обременената безплатност. Всичкидобре знаем, че нищо
не е безплатно. Каква система искахме да изградим?! Здравно – осигурителна, а не застрахователна. Здравно-
осигурителен фонд (обществен), в който всички са равнопоставени – всички внасят , а ползват само
нуждаещите се. Всички имат равен достъп до всички лечебни заведения, т.е. водещ е принципът „Парите
вървят с пациента” и за всички те са толкова, колкото е записано в рамковия договор и бюджета на здравна
каса.

Този риторичен въпрос, който се превърна в един чудесен
медицински/ акушеро-гинекологичен, а защо не и стоматологичен/ виц ,
ме накара да се замисля за състоянието на здравно-осигурителната
система в България. Че бъркаме , е ясно на всички, но къде точно никой
не може да каже, а още по-малко да си признае. Знайни и незнайни
реформатори се изредиха да я поправят и усъвършенстват сигурно
водениот Вазов повик „Не се гаси туй що не гасне”, но забравяйки, че не
може да се усъвършенства туй що е грешно сътворено. Отдавна се бях
отказал да коментирам обществено-политическите нагласи и разбирания
у нас, а и още повече това, което се случва в областта на
здравеопазването, но този виц ме върна и провокира да споделя с Вас
някои мисли и съображения за близкото безвъзвратно отлетяло минало,
което за нашето поколение бе настояще, и в което се натовариха всички
тези нелепици, за които дълго и след нас много хора ще съжаляват.
Именно заради това истините трябва да се знаят и помнят, защото както
много преди нас е казано, че който не помни повтаря, даже задълбочава
грешките си.
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До тук добре. Но какво всъщност се случи или отново „Къде бъркаме колеги?
1. Набиране на средства

Още в самото начало по закон е заложено една голяма група да внася по-малко и то група, за която
вноски правидържавата от своя бюджет и това правидържавата най-често най-недобросъвестния платец, но
това не и пречи да преследва дребните длъжници, т.е. собствените си поданици. Създавайки привилегии за
определени групи от хора се нарушава принципа за равнопоставеността, за който говорих. И когато тази група
е достатъчно голяма, около 1/3 от населението - това вече е опасно. Няма да навлизам в други подробности.
2. Изразходване на средства

НЗОК плаща лечението на гражданите, т.е. плаща дейност по т.н. клинични пътеки (термини,
въведени след промените у нас с хиляди, за които авторите им във всички среди на обществото, рано или
късно трябва да бъдат заклеймени като предатели на родния ни език)
Клиничната пътечка (диагноза) се заплаща след извършване на дейността, но забележете - недофинансирано,
термин, въведен от самото начало, продължаващ и до сега. Терминът достоен за три Нобелови награди в
областта на икономиката, медицината и иновативните технологии.
Все едно хлябът в България да е безплатен, но и недопечен. Всеки сам да си го пече, т.е. вратите за
доплащанията в системата са широко отворени и тотално изместват онзи принцип на доплащане , в който
пациента е автоконтрольор. При толкова широко отворена врата на доплащания, които са кратно по-големи
от заложения в рамковия договор, става ясно, че корупцията е в стихията си, а и отново гражданите не са
равнопоставени.
3. Лечебни заведения

Кардинален въпрос - защо са търговски дружества? Последващвъпрос-„А каквида са ?!”Медицината
не е търговия - тя е изкуство. Но и театъра , и цирка са изкуство. И в болницата, и в театъра, и в цирка се плаща.
Когато потребяваш най-големия дял от бюджетни, т.е. наши обществени средства, как можем да бъдем
контролирани, ако не по законите за движения на парите. Изкуството на медицината е творческото
приложение на лечението, а не в творческото приложение по изразходването на чужди пари. Така е и в
театъра. Плащаш, за да гледаш, но понякога ти се иска три пъти да отидешда гледаш представлението, а друг
път - да напуснеш преди края му. Така че, нека да не бъркаме финансовата дисциплина с творческата
медицина. Нека не забравяме, че творческата медицина изисква финансова обезпеченост, а тя с
недофинансирани пътеки и недобре финансово обезпечени специалисти не става!!!
4. Изпълнител на медицинска дейност

Най-важната, най-личната, най-обезличената съставка на здравната реформа. Тоталитарно
обезличена и задължена да членува в организации по принцип, заклеймени като фашистки. Дори и
комунизмът бе възприел по-леки форми на задължително членство в пионерски организации, комсомол,
профсъюзи и др. Основна опорна точка във философията на фашизма на Мусолини е управлението чрез
професионално съсловни организации, а не чрез партии. У нас такива трудове има на Александър
Стамболийски много преди раждането на национал-социализма. Знаем как са завършвали всички тези
социални експерименти. За съжаление в такова тъжно -горчиво шоу се превърна подписването на НРД и
между професионални съсловни организации на работещите в областта на медицината и НЗОК.

Примери мога да дам много, кой от кой по-тъжни. Но така е когато тоталитарни организации решават
съдбата на съсловието. А то от страх си мълчи (или има нещо друго?!).

За равнопоставеност забравете. Демокрация с тоталитарни средства и вяра в светлото Бъдеще!!!
След като в 4-те носещи опори на здравната система са допуснати сериозни конструктивни дефекти,

то какво да кажем за основата- образованието.
5. Образователната система в областта на здравеопазването

Тук не Нобеловия комитет, тук и Боговете мълчат. Тук просто човек губи слово и мисъл. Тук и аз ще
замълча. Тук са постигнати такива върхове, че „О миг поспри!”. Нали добре звучи?! Брой на всички учебни
заведения – безкраен и нелогичен. Брой на завършващи – също. Недостиг на кадри в системата при
нарастващ брой студенти. Финансова обезпеченост (само бюджетна) . Пълна мъгла
Смесване на лечебна и учебна дейност с неясно и мъгляво публично-частно партньорство и др, и др, и т.н.
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А студентите са млади, умни и красиви. Те гледат, те виждат, те се учат на всичко това. Те са отворени за
света и той за тях, както и Терминал 2 е отворен.
Е,след всичко изброено дотук,как отново и отново да не си задаеш въпроса:”Къде бъркаме колеги?!”
Но всъщност мен ме вдъхнови да напиша всички тези глупости продължението на така хубавия кратък виц-

„Този пък какво иска след като 30 години бърка и незнае къде бърка?”
И	аз	незнам?

От	мен	толкова!!!
„Да	живее	новата	парадигма	в	Денталната	медицина”

P.S: Понеже луд умора няма... По всяка от посочените пет точки съм готов да напиша дисертация. Стига да
има кой да я финансира /но не като клинична пътека/.

РАЗМИСЛИ	НА	ПРОФ.	ХРИСТО	КИСОВ

РАЗМИСЛИ	НА	Д-Р	АНТИКАДЖИЕВ

Проф. д-р Христо Кисов

Професор Христо Калчев Кисов завършва с отличие висшето си образование в
Стоматологичния факултет в София през 1974 г.
§ 1978 - 1993 г. е асистент в Стоматологичния факултет - Пловдив.
§ 1993 - 2000 г. е асистент в катедрата по протеична стоматология на

Стоматологичния факултет - София.
§ През 1993 г. защитава кандидатска дисертация относно приложението на

въглероднодвуокисовия и неодимов лазер в протетичната стоматология и
ортодонтията.

§ От 2000 г. е доцент в Стоматологичния факултет - Пловдив.
Защитава хабилитационен труд на тема: "Керамични фасети" и от 2008 г. е
професор.
Автор и съавтор е на повече от 280 научни труда в областта на протетичната
стоматология.

Известен е в стоматологичната общественост като автор на четири съвременни монографии в областта на
естетичното зъбопротезиране:
§ Стоматологична керамика. Част I;
§ Основни принципи, материалии инструментариум (1997);
§ Отпечатъчниматериали и отпечатъчни методи в неподвижното зъбопротезиране (1998);
§ Изпиляване на зъбите за керамични иметалокерамични коронки (I издание - 2000 г. и II издание - 2005 г.),

издадена на руски от "Медицинская книга" (Москва, 2008);

Проф. Христо Кисов е председател на БАЕС.
Ето какво сподели той с нас по повод на 10 годишния юбилей на организацията:

За една доброволна организация, в която идеите за непрекъснато обучение и професионално развитие са
свързващата сила, честванията на годишнини от създаването им на пръв поглед не са прецедент. Прецедент
е това, което БАЕС извърши през този период- многообразие от събития и ползотворна деятелност!
Основана през 2006 г., БАЕС става редовен член на Международната федерация по естетична стоматология
през 2007 г. С каквоможе да се подплати тази 10 годишнина?
На първо място с богата конгресна дейност, чрез която на българските стоматолози бяха представени едниот
най-модерните постижения на съвременната естетична стоматология. През 2015 година беше проведен 15
конгрес! Наученото, видяното и чутото се прилага, дори се доусъвършенства и развива в собствените практики
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на колегите.
Тази година предстоят 16 и 17 конгрес на БАЕС. Зад тази статистика стоят срещи с множество

обаятелни личности – изявени клиницисти и утвърдени лектори, доказани имена от световната стоматология.
Българските зъболекари почустваха блестящия професионализъм на лидерите на световната естетична
стоматология от срещите си с д-р Роналд Голдщайн, д-р Жерар Шиш, д-р Харолд Менчел, д-р Раде Паравина.
Силно впечатлени останаха колегите и от изнесените интригуващи лекции на конгресите, в които участваха
проф. Дженк Хайтак, проф. Дениз Гемалмаз (Турция), колегите от Русия - проф. Игор Лебеденко, проф. Сергей
Арутюнов, проф. АлексейПерегудов и още много лектори от Европа.

Важна насока в дейността на БАЕС е отстояването и разширяването на различните професионални
интереси на българските стоматолози. В това отношение конгресът «Естетични корекции на лицето с
участието на стоматолога» (2013) обогати, разви и разнообрази работния стереотип на много от колегите.

Декларацията на БАЕС, приета на 15 конгрес-2015год., отразява вижданията на членовете на
академията за несправедливото отношение на държавата към пациентите с пълно обеззъбяване.

През изминалите години БАЕС се стремеше да отдава почит, уважение и заслужена признателност
към достойните първоучители на българската стоматология. БАЕС преиздаде на български и английски език
класическия труд за българското зъболечение «Зъболекарска керамика» на д-р Димитър Свраков по повод
70 годишнината от първото издание. Третото издание на «Зъболекарска керамика» възкреси този труд, с
който всеки български стоматолог може да се гордее.

БАЕС с два конгреса чества 100 годишнината от рождението на един от основоположниците на
българската стоматология проф. Боян Боянов. Огромният авторитет на проф. Боянов събра на конгреса
лектории от Русия и Турция , страни в които неговото име не е забравено. Кулминация на уважението към
учителя беше откриването на неговия паметник в родния му град Сливен– събитие, уважено от много
български колеги.

Макар и кратка историята на БАЕС е изградена от дела, доказващи жизнеността на идеите и на
обединенията.

Като председател на една доброволна организация, проф. Кисов не остава встрани и от проблемите
на съсловието, съсловната организация и здравната реформа. В списание Следдипломна квалификация той
изключително ясно извежда наболелите проблеми.

Времето на социалистическото здравеопазване вече се забравя. След 3 години ще бъде отбелязан 30
годишен юбилей от 10 ноември 1989 г.
Какво се случи през този преход - професията навлезе в ерата на "демократичния социализъм".

В зората на демокрацията България разполагаше с 6600 зъболекари, 3500 зъботехници и 7000
стоматологични сестри. Два факултета произвеждаха кадри, а в министерството на здравеопазването за
сектора отговаряха четирима стоматолози.

Лидерите на професията ни т.нар. вече "дентална медицина", като отличници в социалистическото
съревнование я поднесоха на тепсия на управляващите от всички цветове. Единствената медицинска
дисциплина напълно приватизирана. Така на управляващите бяха икономисани значителни средства от фонд
работна заплата и осигуровки. По действащите в момента минимални осигурителни прагове от заплати и
осигуровки от тази доброволна приватизация, държавата прави икономии от 137 261 552 лв. годишно. Без
икономиите за ток, вода, телефон, консумативи и оборудване. А какво е положението сега?

По данни на БЗС публикувани в бр. 1/2016 на (името на медията), 9102 лекари по дентална медицина
плащат членски внос за да работят. Предполага се, че има и такива, които не плащат, но работят.

Ако за ръководството на съюза това са "някои интересни данни" за голяма част от българските
зъболекари те са ужасяващи, тъй като пак според същия източник „средно 800 жители се обслужват от един
лекар по дентална медицина". По данни на българските профсъюзи 2/3 от населението у нас е на прага на
бедността! Нормално ли е това съотношение зъболекар/пациенти? Отговорът е не?. Нима Австрия
9102 редовно членуващилекари по дентална медицина. Един лекар обслужва средно 800 жители.
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Най-много лекари спрямо броя на жителите са в областите София, Пловдив и Варна (съотношение
1:2048) и Холандия (1:2353) не могат да произведат стоматологични кадри? Явно в тези държави има някои
структури които пречат да се нарушат професионалните интереси на зъболекарското съсловие?

Каква е перспективата у нас? Тя е ужасяваща! Само за тази учебна година са приети с държавна
поръчка 280 студенти.

Безработицата е, и ще бъде основния проблем на българската стоматология. Как ще живеят и ще
прогресират професионално повечето български зъболекари?

А престижът на професията? Каква е тази "дентална медицина" която има само две клинични пътеки -
лечение на кариес и екстракция? Нима тя не трябва да се отстояваме здравето на пациентите си? Как може да
позволим хората с пълно обеззъбяване да не получават нищо? По данни на проучване, броя на пациентите с
пълно обеззъбяване в България е почти 750 000 (749 897). Това означава, че всяка година от пакетчето за
стоматологична помощ се икономисват 43 милиона лева (42 999 093.98 лв).

До тук - това е само върхът на айсберга от проблеми на една уважавана в целия свят, но незачитана от
българското общество професия. Проблемите не могат да бъдат отразени в една уводна статия. Те обаче
съществуват? Въпросът е кой трябва да ги разрешава? Но за да бъдат решавани проблемите, те трябва да
бъдат обсъждани и всеки зъболекар не трябва да забравя, че и той трябва да живее с проблемите на
съсловието си.

Имат ли отношение тези проблеми към естетичната стоматология? Отговорът може да се открие в
една персийска поговорка: "Лампата на бедността не пръска светлина".

потенциала на фирма „Арикозметик“, в началото дистрибутор на българския пазар, а впоследствие и филиал
на фармацевтичната група.
Вече 20 години "ПиерФабр Дермо-Kозметик България" върви по пътя, посветен на здравето и красотата. Сред
стълбовете му са марките Elgydium, Eludril, Arthrodont, Pansoral, Avene, A-Derma, Ducray, Galenic, E lancyl, , Rene
Furterer, Klorane... Лидерството им се дължи на успещната стратегия на развитие и постоянните иновации като
стерилната козметика, иновации в сферата на борба с фотостареенето, целулита, косопада, пигментацията и
атопичния дерматит, и всички проблеми на устната кухина.
Екипът отбеляза 20-годишния си юбилей с поредица от специално организирани събития - Ден на отворените
врати за журналисти и блогъри е Grand Hotel Sofia , прием в Посолството на Република Франция в тесен кръг от
дългогодишнипартньори на компанията в лицето на дерматолози, стоматолози, собственици и управители на
аптеки, представители на медии. През месец юни фирмата стартира акция за всички фенове на марките -20%
отстъпка на всичкимарки в аптеките, с които работим в цялата страна. Предвидени са и поредица от събития в
цялата страна, с които да се отпразнува фирмения празник.
Благодарим на всичките ни партньори за ползотворната съвместна дейност!

НАШАТА	ИДЕНТИЧНОСТ	– ГЛОБАЛНА	ВИЗИЯ	ЗА	ЗДРАВЕТО

Лаборатории Пиер Фабр са исторически партньори на
професионалистите в здравеопазването. Френска
международна фармацевтична група, притежавана
мажоритарно от Фондация Пиер Фабр (призната с обществено
значение) и нейните служители, Лаборатории Пиер Фабр
създават и разпространяват иновативни продукти в областта на
лекарствата, на семейното здраве и дермокозметиката от
появата им през 1961 г.
Основателят на империята "Pierre Fabre", втората по величина
частна фармацевтична компания във Франция, не
самопредвижда бъдещото на дермокозметиката, но и
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Уважаеми	Колеги,
изминалият	период	бе	изпъстрен	 от	много	чествания	и	мероприятия,в които	СБЗ	взе	активно	
участие.А именно:
-честване	на	10	год.	от	създаването	на	БАОИ
-честване	на	10	год.	от	създаването	на	БАЕС
-честване	на	25	год.	Pierre	 Fabre-България
-50	год.	Булмедика-Булдентал
-участие	в	разнообразните	 лекционни	 програми, организирани	 от	Инфодент, МВ-Consult, Медикал
Депо, Дентасвет и	др.

СБЗ	се	стреми,както да	затвърждава	връзките	си	със	старите	патрньори,така и	да	осъществява	нови	
такива.
В	тази	връзка	сме	радостни	да	Ви	съобщим,че СБЗ	бе	прието	 за	член	на	Асоциацията	на	
Индустриалния	капитал	в	България.

А	в	лицето	на	Philips	Sonicare-България	 имаме	ново	партньорство	и	се	надяваме	да	го	доразвиваме	
успешно.

Фирма	„Елана	Фонд	Менинджмънт”,освен	 че	за	пореден	път	ни	спонсорира	 за	традиционния	 ни	
празник	„July morning”,ни предоставя и следната финансова консултация:

СЪБИТИЯ	И	СЪТРУДНИЧЕСТВО
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ФИНАНСОВАКОНСУЛТАЦИЯ:В КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СПЕСТЯВАДНЕС

Защопадат лихвите и докога
Всъщност тези лихвени нива вече ни приближиха до европейските, които изглеждат така от началото
на кризата. Откакто Европейската централна банка въведе отрицателни лихви, в някои страни като
Швейцария и Швеция банки започнаха да взимат такси от клиентите си вместо да им плащат лихва.
Банките в България натрупаха огромен размер депозити, без да следват същата динамика на
кредитирането. Те свалиха лихвите на депозитите, защото вече разполагат с много свободен ресурс,
който не са вложили. Така че нивата ще останат още дълго ниски, като е възможна малка промяна,
когато видим ръст на инфлацията.

Каква е реалната доходност на спестяванията
Защо спестяваме? За да има пари „за черни дни“ и допълнителна сигурност към смешните пенсии в
бъдеще, нали? Но когато търсим % доход, не трябва да забравяме, че парите нямат една и съща
статична стойност и една част от него ще бъде обезценена. Инфлацията е тази, която намалява
стойността на парите. Да погледнем на графиката историята на инфлацията и лихвите по депозити за
последните 10 години. Вижда се, че дори високите лихви не са успелида покрият в средносрочен план
предишната по-висока инфлация. Така че когато търсим доходност за спестяванията, трябва да вземем
предвид и инфлацията, за да разберем какъв реален доход получаваме. Точно затова най-лошият
вариант за спестяване е в буркан.

ФИНАНСОВА	КОНСУЛТАЦИЯ
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Автор: Николай Павлов, финансов консултант, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Сигурно вече доста често ви се случва, че тема за разговор с приятели са
ниските лихви по депозитите. При нива от 6%-9% допреди няколко години,
сега вече новите депозити са с доход, който постепенно падна под 1%
годишно.

Данни	 БАУД,	БНБ
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Парите трябва да се инвестират, за да работят за спестителите
Не е случайно, че домакинствата в Западна Европа традиционно отделят спестявания за инвестиране.
Това е единственият начин след определен период от 10 и повече години да се запази и увеличи
стойността на отделяните пари. Ако погледнем статистиката на доход от американски акции в
последните 10 години, ще видим, че като неутрализираме ръстовете и спадовете, средният доход за
един инвестиционен портфейл от американски акции е постигнал 9.3% среден доход на година при
средна стойност на годишна инфлация от 1.86%. А в този период се случи най-голямата финансова
криза от 1929 г. насам.
Как ЕЛАНАФонд Мениджмънт може да помогне за Вашите спестявания:
§ Най-награждаваните български фондове: 6 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии
§ Спестовни планове с месечни вноски от 50 лв. до 150 лв. в различни валути
§ Управление на индивидуални инвестиционни портфейли
§ Доходът от български взаимни фондове не се облага с данъци

ФИНАНСОВА	КОНСУЛТАЦИЯ
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Сравнение	годишен	доход	2012 - до	март	2016	г.:
Пример	с	ниско	рисков	фонд	(ЕЛАНА	Еврофонд)

и	депозит	в	лева

ЕЛАНА Еврофонд Депозит в BGN

Данни	 БАУД,	БНБ

Рисков	профил	на	портфейлите Диапазон	на	постигната	доходност	за	2015	г.	
Нисък	риск От	3%	до	7.54%
Балансиран	риск От	5.15%	до	10.39%
Висок	риск	 От	5%	до	14.80%

Резултати от управление на индивидуални инвестиционни портфейли за 2015	година

Посъветвайте	се	с	нашите	консултанти/ посетете	www.elana.net:	

§ Сиана Даскалова, daskalova@elana.net	,	мобилен	 тел.	0887	855 031

§ Николай	Павлов,	pavlov@elana.net,мобилен	 тел.	0889	022 537

Disclaimer: Стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби
и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Представените
резултати не са еталон или индикация за бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове, както и инве стициите
на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч.
инвеститорите могат да получат на български език документите на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както
и на www.elana.net.

18 02 2016
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ПОПЪТЯНА ЧЕТАТА НА ТАНЬОВОЙВОДА

Скъпи колеги,
от 30 май до 2 юни за 31-ви път се проведе походът „По пътя на четата на Таньо войвода”. Група от
ентусиазирани представители и съмишленици на СБЗ (д-р Юри Василев, д-р Йордан Пиперков, д-р Мария
Стойчева, д-р Стефан Цонков, д-р Христина Вътова, д-р Стефан Рангелов, д-р Елида Танева, д-р Борислава
Златева, д-р Георги Тонев, д-р Георги Цалов , д-р Цветелина Кънева, Петя Василева) взехме участие в прегледа
на маршовата и патриотична песен в град Тутракан, за което получихме грамота.

Това е нашият жест на съпричастност и подкрепа към делото на д-р Анатоли Кънев – председател на
Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”, който от 1999 г. е организатор и водач на похода. Той
масовизира похода до над 500 души постоянна походна колона , а посрещачите от населените места, през
коитоминава походът, са хиляди. Походът, с преходите си през селищата и през интересните места от пътя на
четата, както и с инсценировките на събития, свързани с четата, представлява интересна патриотична
манифестация. Тя завършва с поклонение и проверка на Керчан баир, при с. Априлово, Поповско. От 4 години
походът е под патронажа на вицепрезидента на Република България със съдействието на Министерство на
образованието и културата.

Все повече частни и неправителствени организации се включват като походници или
спомоществуватели на мероприятието. Такава организация е и СБЗ. За първи път в дните на похода СБЗ
осигури на всички участници (деца и ученици) средства за устна хигиена, предоставени от традиционния
партньор на СБЗ – Colgate, а д-р Кънев ги запозна и обучи в техниките на правилното им използване.
Представяме Ви програмата на събитието:
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I	ден	– 30	май	– понеделник	
8:00	ч.	– Тутракан,	пред	паметника	на	Таньо	войвода.	Кметът	
открива	началото	на	похода.
Поднасяне	на	венци.	Тържествено	шествие	през	града.	Поднасяне	
венци	пред	паметника	на	Левски,	П.Хитов,	 ген.	Суворов,	ген.	
Киселов	
9:00	ч.	– Преглед	на	маршовата	и	патриотична	песен	пред	община	
Тутракан.	9:30	ч.	– Автобусите	 потеглят	към	с.	Пожарево.	
10:30	ч - Инсцениране	слизането	на	брега	на	Дунава	и	клетвата	на	
четниците.	 Венци	пред	паметната	плоча	на	Таньо	Стоянов	и	
Панаио̆т Хитов
11:30	ч.	– Потегляне	с	автобусите.
12:00	ч.	– Пристигане	пред	чешмата	на	Антимово	ханче.	Участие	в	
празника	по	сценарий.	Фолклорна	програма	от	участниците	в	
похода.	Обяд.	
13:30	ч.	– с.	Търновци.
14:00	ч.	– с.	Ст.	Караджа.
15:00	ч.	– с.	Веселец.
15:30	ч.	– с.	Ив.	Шишманово.
16:00	ч.	– с.	Свещари.	Паметната	 плоча	на	Борис	Илиев.
Театър:	 Пиесата	„Кумецът	на	Св.	Рангел“,	поставена	от	Театър	
„Борис	Илиев“,	гр.	Тутракан,	режисьор	- Ценка	Боич̆ева
17:30	ч.	– При	паметната	плоча	в	гр.	Исперих	/до	стадиона/.	
Колоната	тръгва	към	паметника	на	Хан	Аспарух	и	участва	в	
празника	по	сценарий.	Преглед	на	маршовата	и	патриотична	
песен.	Концерт	на	Теодосий	Спасов	и	неговата	 група.	Потегляне	
към	резервата	 Сборяново.
20:00	ч.	– Вечеря	и	нощувка.	
II	ден	– 31	май	– вторник	
7:00	ч.	– Закуска,	 тръгване.
8:00	ч.	– Пред	паметника	в	с.	Малък	Поровец.
8:30	ч.	– Преход	през	резервата	Воден.
10:00	ч.	– с.	Острово.

ГРАФИК	НА	31-И	ПОХОД	„ПО	ПЪТЯ	НА	ЧЕТАТА	НА	ТАНЬО	ВОЙВОДА”	– 2016	г.	

11:00	ч.	– Преход	през	местността	Палашча.	
Венци	пред	паметната	 плоча.	13:30	ч.	– с.	
Побит	Камък.	Инсценировка	по	залавянето	
на	Стефан	Николов	– Заралията.	Обяд.
15:00	ч.	– с.	Топчии	- пред	паметника.
16:00	ч.	– гара	Разград,	пред	паметната	
плоча.
17:00	ч.	– Пред	паметника	на	Хр.	Ботев	в	гр.	
Разград.
17:30	ч.	– Посрещане	на	площада	в	гр.	
Разград.	Участие	в	празника	по	сценарий.	
Преглед	на	маршовата	и	патриотична	
песен.	Среща	на	похода	с	ФК	„Лудогорец“	
20:00	ч.	– Вечеря	и	нощувка.	

III	ден	– 1	юни	– сряда	
7:00	ч.	– Закуска.	Тръгване.
8:30	ч.	– с.	Сеново	и	с.	Кривня.
9:00	ч.	– Преход	през	резервата	Бели	лом.
9:30	ч.	– гр.	Ветово.
11:00	ч.	– гр.	Цар	Калоян.

11:30	ч.	– с.	Костанденец.
12:00	ч.	– с.	Захари	Стояново.	Преход	през	Коджа	хендек.
13:30	ч.	– При	паметника	Коконката.
14:00	ч.	– с.	Садина,	при	паметните	плочи.	Програма.	Обяд
16:30	ч.	– с.	Ломци.
17:00	ч.	– с.	Кардам	/пред	паметника/.	 Изетбеевата чешма.
18:00	ч.	– Пристигане	в	гр.	Попово,	на	площада.	Участие	в	
празненствата	съгласно	сценария.	Преглед	на	маршовата	и	
патриотична	песен.
20:00	ч.	– с.	Светлен,	вечеря	и	нощувка.	

IV	ден	– 2	юни	– четвъртък	
7:00	ч.	– Закуска.
7:30	ч.	– Цветя	на	гроба	на	кмета	Нешев	в	с.	Светлен.
8:00	ч.	– Венци	пред	паметниците	в	селото.
8:30	ч.	– Пред	параклиса	„Св.	Борис	I”	и	паметника	на	В.	Гаршин.
9:00	ч.	– Инсценировка	на	„сражението”	в	местността	Припека.
11:40	ч.	– Пристигане	на	Керчан баир	при	с.	Априлово
11:50	ч.	– Поднасяне	венци	пред	паметника	на	Таньо	Стоянов.
12:00	ч.	- Проверка,	сирени,	минута	мълчание.	Участие	в	празника	
съгласно	сценария.	Обяд.	Разбор	на	похода.	
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А ето и някои исторически факти, свързани със събитието:
Таньо Стоянов Куртев е роден в гр. Сливен през 1846 г. Съратник на Васил Левски, заточеник в

Диарбекир от 1873 г., емигрант в Румъния, той е част от онези българи, които през 1876 г. избират
революционния път към свободата, изразен лаконично в крилатата Каравелова фраза: „Свободата не
ще екзарх, иска Караджата.”

За бляскавия десант на четата на Христо Ботев при Козлодуй и нейния път до Околчица знае
всеки българин. Делото на Ботев е част от националното достойнство на българската нация и Европа.
Неслучайно в Сорбоната и днес стои цитат от стихотворението му за ХаджиДимитър:

„Настане вечер	- месец изгрее,	
звезди обсипят свода	небесен;	
гора	зашуми,	вятър повее,	-

Балканът пее хайдушка песен!
На 17 май 1876 г. две чети минават почти едновременно Дунава в помощ на въстаналия

български народ и изгарят като последниискри на бунтовните априлски пожари. Две имена изгряват в
пантеона на българската история – Христо Ботев и Таньо Стоянов Куртев. Единият обаятелен с
бляскавия десант на своите 200 четници на Козлодуйския бряг, другият останал в забвение със своите
28 души, слезли с каик на брега при с. Пожарево, под Тутракан.

Двете чети имат сходна участ. Тръгнали с ентусиазъм имечти за подвиг и свобода, сблъскали
се с апатията и безразличието на населението, което са тръгнали да освобождават, залутани между
отчаянието и надеждата, те стигат до първите сражения и разгрома, завършил с гибелта на двамата
войводи. Наивни мечтатели и безпределни родолюбци, тръгнали с няколко десетки пушкида събарят
една петвековна империя! И успели. Това не е ли подвиг?

Четата на Таньо войвода е организирана по план и идея на Ботев, с цел двете чети да се явят
от запад и изток в помощ на врачанските и сливенските въстаници и като се укрепят, да образуват по
Стара планина свободна територия. Таньо очаквал да поведе 200 душиот Олтеница и толкова имало в
града, но нямали оръжие. Тръгнали в уречения час готовите 28 души и поели своята
единадесетдневна голгота. В четицата се оформил щаб в състав: войвода – Таньо Стоянов, знаменосец
– Велко Дачев Тишев, секретар – Петър Ив. Русков, водачи – Стефан Николов Заралията и Йовчо
Кеяпенчев и оръжейник Цанко Петранов Тюфекчията.

Бойният път на четата може да се раздели на три сектора: Първият обхваща прехода от
Пожарево до гара Разград през първите четири дни, от 17 до 20 май, когато в своите мечти за подвиг
четниците и войводата очаквали към тях да се присъединят въстаници от Разградските села и те с
развято знаме да преминат през Шуменско и да увлекат селата до Котленската планина. Спрели да
чакат на явка при трите кладенчета, в гората Курт Орман, до Исперих. Голямо е било разочарованието
им, когато двама хърсовци дошли и казали, че техните въстаници заминали към Горна Оряховица и от
Хърсово и Голям Извор няма да излязат въстаници.Оставало да опитат в Побит камък. Повел
войводата четниците на запад, през воденските гори, спрял в местността Палахча и изпратил в селото
Стефан Николов Заралията, който познавал местата и селяните, а четата останала да чака през целия
ден 20 май. Нито помощ идвала, нито Стефан се завръщал. На другата сутрин пастирчета разказали, че
селяните уловили един комита и го откарали към Разград. Четата скочила да заварди пътя, но било
вече късно. Сред четниците започнал ропот. Гневът и безсилието им се превръщали в ненавист и
желание за мъст. Загубили водача, който познавал местата и пътищата.

По-буйните предложили да накажат селото. Възникнала идеята да се върнат във Влашко.
Започнало тридневно лутане между отчаянието и надеждата. Войводата се мъчел да овладее
положението. Покрай Побит камък, Топчии и горите на Каменово, четниците излезли на жп линия при
спирка Кривня. Тук войводата успял да ги убеди, че ако в Разградско е спокойно, в Ескиджумайско
/Търговищко/ селата са въстанали. Но никой не знаел пътя за Търговище. На 23 май четата излязла над
гр. Цар Калоян, на русчушкия път, откъдето се виждали разградските казарми. През нощта минали над
с. Костанденец и там от скалите паднал и се изгубил Петър Ив. Русков. На разсъмване четата пресякла
Малкия Лом и излязла на отсрещните височини, пред погледите на селяните. По височините поели
към с. Садина иизлезли при с. Ломци. Тук срещнали първата потеря.
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Започвал третият етап от пътя, пътят на сраженията и разгрома на четата. Надвечер на 25 май
1876 г. четата на Таньо войвода водила първото си сражение, при с.Ломци, в което бил ранен четникът
Гено Ст. Грошов от Котел. След сражението четата изоставила посоката към Търговище и поела на юг,
към Омуртаг. Сутринта на 26 майосъмнали в корията при с. Светлен. Гората била неудобна за укритие
и сражение, при това пълна с пастирчета. Две от тях попаднали на четата. Войводата ги пуснал въпреки
протестите на някои от четниците.

- Тръгнали сме народ да освобождаваме, а не мирни хора да убиваме!
Скоро турчетата довели потери от околните села. Четата се отправила към отсрещната

височина Припека. Пред нея била придошлата река Черни Лом, дълбока до гърдите. Раненият Гено
бил застигнат и заклан от черкезите. Четата заела удобната височина и цял ден водила успешно
сражение. Вечерта успяла да се изтегли и отново поела на юг, но пред с. Априлово била пресрещната
от редовна войска и принудена да заеме позиция на високия Керчан баир, където водила последния
си бой.

Дъждът не спирал, пушките се подплеснали, а врагът бил многоброен. Двама четници
загинали. Надвечер турците разкъсали отбраната и четниците се пръснали в разни посоки. Войводата
поел на северозапад. В подножието го срещнала потеря, укрита в Махмудовата воденица. В отчаяна
схватка Таньо убил с ятагана си 6 души. Отсекли му дясната ръка и я отнесли в с. Конак. Отсекли
буйната му глава и я отнесли в Разград. Останал трупът му, огромен като разпятие, върху земята, за
която загинал. А над Керчан баир се отразявал кървавият залез...

На следващата година, когато по Керчан баир загърмели руските топове, според мълвата, по
позициите вървял един великанЛатиналия , който сечал враговете с лява ръка, защото дясната му била
отсечена.

Свободата изгряла над родната земя, а подвигът на шепата обречени не бил забравен. В
родния на войводата Сливен и в Разград, кьдето в незнаен гроб е погребана главата му, били
поставени паметни знаци. За 100-годишнината от подвига на Керчан баир бил издигнат величествен
бронзов паметник.

Проведе се 31-вият поход „По стъпките на Таньо войвода“. Тази година се навършват 140 години от
Априлското въстание, чийто последен отглас са четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов. Нашата
кръстопътна земя е свидетел на много събития, по нея са преминали много хора и народи, а
споровете чии наследници сме – на траки, на славяни или на прабългари – изглежда ще са вечни. За
тюркско-алтайските или индоевропейските ни корени – също. Но ние като че ли забравихме какво ни
учеше Александър Фол – „Не е важна кръвната ти група, а каква култура носиш“. Каква културна
идентичност може да ни обедини на фона на интензивните европейски и световни процеси? Нима не
сме свидетели и на поредното „Велико преселение на народите“. Отговори на тези въпроси може да
намерите в списание „Път”, както и по време на походите, организирани от КПД „Родно Лудогорие“.
Те се намират, разбира се, и в семейството, в приятелския кръг, но и във възпитанието на нашите деца
– процес, на който се опитваме да помогнем.

Д-р Анатолий Кънев
/председател на КПД „Родно Лудогорие”/

Скъпи колеги,
Бих искала да споделя с Вас, че по инициатива на д-р Анатоли Кънев е реализирана и една нова
туристическа дестинация – културен комплекс „Свещоливница – Свещари”.
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ЕСЕ	НА	Д-Р	АНАТОЛИЙ	КЪНЕВ

КУЛТУРЕН	КОМПЛЕКС	“СВЕЩОЛИВНИЦА	- СВЕЩАРИ”
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Уважаеми колеги,
Лектор на предишното мероприятие на СБЗ беше д-р Красимир Недевски. Благодарение на
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Биологично ориентирана препарационна техника (БОПТ) е опростена протетична процедура
която позволява да се решат клинични случаи които вече са третирани протетично без
необходимост от мултидисциплинарни интервенции. Управлението и стабилността на
гингивалните тъкани около протетичните реставрации винаги са били една от основните цели
на протетичната дентална медицина. Препарационната техника БОПТ, посредством
създаването на зона на завършване, позволява оформянето на протетични профили на
адаптиране. Последните са гарантирали в дългогодишния клиничен опит на авторите
постоянство в стабилността и дебелината на гингивалните тъкани. Зъботехническите
процедури, свързани с отпечатъците и моделите, за реализиране на новите протетични профили
са не по- малко важни за постигане на клиничния успех.
Ключови думи: БОПТ, коронарен контур, вертикална препарация, анатомия на изникването,
профили на изникване, профили на адаптиране, зона на завършване, линия на затваряне.
Лектор: Д-р Красимир Недевски

ВЪВЕДЕНИЕ
Протетичният коронарен контур винаги е бил смятан за фундаментален елемент в биологичното-
естетичното единство на протетичните конструкции. Геометрията на препарацията повлиява по
категоричен начин морфогенезата на протетичния елемент точно в зоната на профила на изникване.
В някои статии описанието на техниката БОПТ, чиито клинико-биологични и технически особености я
представят като по- лесноизпълнима, с по- предвидими естетични резултати в средно- и дългосрочен
план в сравение с други техники за препариране. Във фиксираното зъбопротезиране върху естествени
зъби съществуват два основни метода на изпиляване:
- препариране с дефиниран марджин, с линия на хоризонтална препарационна граница.
- препариране с недифиниран марджин (вертикално), без линия на препарационна граница.
Първият вид препариране се използва основно в онези ситуации, в които клиничната корона съвпада с
анатомичната и следователно екваторната зона на зъба и пародонталното здраве са добре запазени.
(фиг. 1)
Вторият вид техники, по-консервативните, са показани в случаите, в които клиничната корона, поради
загуба на поддържащите пароднтални тъкани, вече не съвпада с анатомичната. (фиг. 2)
В следствие на това, при хоризонталните препарации линията на завършване е локализирана в
близост до емайло- циментовата граница (ЕЦГ), докато при вертикалната препарация, линията на
завършване, поради експозицията на корена, е позиционирана в радикуларния отдел. (фиг. 4)
В традиционно приетото схващане индикациите за прилагане на един или друг вид препарационна
техника зависят по-скоро от клиничните условия, отколкото от техническите.
БОПТ предлага	използването	 на	препарационна	 техника	без	линия	на	завършане	дори	и	в	случаите,	в	
които	не	е	необходимо	пародонтално	 лечение.
Настоящата	статия	показва	подробно	 процедурите	по	изпълнение	 в		зъботехническата	лаборатория,	
които,	ако	се	спазват	педантично,	гарантират	постигането	 на	невероятни	 естетични	резултати	и	най-
вече	на	стабилност	 на	перикоронарните	 тъкани	в	дългосрочен	 план.
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!
Фиг.	1	
Клиничната	корона	съвпада	с	анатомичната	

Фиг.	2	
Клиничната	корона	не	съвпада	с	анатомичната	



КOНЦЕПЦИЯТА	НА	ЗОНАТА	НА	ЗАВЪРШВАНЕ	И	ЗАНУЛЯВАНЕТО	НА	АНАТОМИЯТА	НА	ИЗНИКВАНЕ
Що се отнася до позиционирането на линията на завършване в апико-коронарна посока не съществува
единно мнение сред различните автори. Много са изследванията, които поддържат теорията за по-
екстрасулкуларно локализиране с оглед здравето на пародонта за по- дълго време. Така или иначе,
вътресулкуларното или субгингивалното позициониране се оказва необходимо при наличие на
следните условия: за постигане на адекватни размери на пънчето в апико-коронарна посока и
следователно подобряване резистентността и ретенционността на протетичната консртукция; наличие
на кариес, фрактура, ерозии/ абразии на цервикално ниво, при които препарацията трябва да бъде
извършена извън тези граници; за подобряване на феруло ефекта при ендодонтски лекувани зъби, за
подобряване естетиката в гингивалния отдел на зъби с променен цвят.

Фиг.	3 В	хоризонталните	 препарации	линията	на	
дефинитура	е	разположена	в	близост	 до	ЕЦГ	

Фиг.	4 В	т.нар.	вертикални	препарации	 линията	
на	дефинитура	е	в	обалстта	на	корена	

! !

!

!Фиг.	5	а,	б	Припрепариране	 с		линия	на	дефинатура		границата	 се	
определя	от	клинициста	 интраорално	 и	се	пренася	в	лаборатория

!

!Фиг.	6	а,	б	При	препариране	 без	линия	на	дефинатура	границата	
се	определя	от	техника	в	абораторията
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Съществуват научни трудове, които доказват, че е възможно запазването на поддържащите
пародонтални тъкани здрави, дори и когато ръбът на протезната конструкция е разположен
субгингивално. Когато обаче, е необходимо протезният ръб да навлезе в гингивалния сулкус,
задължително условие е той да не нарушава целостта на епителното прикрепяне. Научните
доказателства показват, че достигането на протезните маргинални ръбове на 0,4 мм от дъното на
гингивалния сулкус не причинява увеличаване на сондирането.
Отвъд избора на дълбочината, на която ще се разполага линията на завършване това, което отличава
двата основни вида препарация, е, че при хоризонталното препариране границата на затваряне се
поставя от клинициста по време на изпиляването интраорално(фиг. 5 а, б), докато при вертикалната
препарация техникът в лаборатоеията определя позиционирането й на базата на информацията,
предоставена от гингивалните тъкани (фиг. 6 а,б).
Тази разлика е от фундаментално значение; на нея се дължи клиничния успех на БОПТ-техниката, на
който сме свидетели от много години. Една от основните трудности за клинициста(особено този с по-
малко опит) е именно позиционирането на границата в апико- коронарна посока по такъв начин, че да
бъде прецизно и биологично правилно. В действителност съществува голяма вариабилност между
предлаганата дълбочина на препариране тази, която се постига клинически.
Чрез БОПТ клиницистът изпълнява препарацията вътресулкуларно (контролирано навлизане в
сулкуса), определяйки наклонени равнини, лишени от хоризонтални линии. Отсъствието на линия ,
посочваща края на препарацията, позволява на зъботехника да дифинира върху мастер- модела не
просто един марджин на затваряне (който често е и трудно различим), но една цяла зона на избор, в
коята да реши къде да завърши протезната конструкция на база дълбочината на сулкуса (фиг. 7).

! ! !

! ! !

!

!

Фиг.	7	Интраорално	
препариране	 без	марджин

Фиг.	8	Отпечатъкът,	който	показ-
ва	отлично	навлизане	в	сулкуса.

Фиг.	9	Мастер	моделът	преди	об-
работка	на	гипса	около	пънчетата

Фиг.10 Премахване на остатъка от отпеча-
тъчния материал, за да бъде по-ясно
отбелязано къде е нивото на гингивата.

Фиг. 11 а,б Отбелязването на гингивалните нива върху
пънчетата предхожда отстраняването на пресъздадената
от отпечатъка гингива.

Фиг. 12 Тримиране на модела-
премахване на гингивата и разкриване
на зоната на избор. (ляво)

Фиг. 13 Отстраняването на гинигвата
разкрива отчетливо сулкуса. (дясно)
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Позициониране на линията на завършване
Лабораторният протокол, следващ този подход, се нуждае от висок контрол на гингивалните нива
преди да бъде експонирана зоната на избор; предложената от нас процедура значително опростява
лабораторните фази.
Разкриване на зоната на избор
(тримиране на модела)
Веднъж реализиран мастер- моделът , се изработва восъчен моделаж за анализ, след което се
продължава с препарирането на модела. Премахването на гингивата (тримиране) е предшествано от
отбелязване на гингивалните нива.
След внимателното премахване на остатъчния отпечатъчен материал най- повърхностно(Фиг. 10), с
молив с графит 0,5 мм се нанася фенестрирането на гингивата непосредствено върху стените на
препарираните пънчета (Фиг. 11 а , б). На този етап с помощта на кръгла фреза се премахва гингивата,
откривайки цялата субгингивална част (Фиг. 12). По този начин ще получим върху пънчето една линия ,
разположена по- коронарно, която кореспондира на „гингивалното ниво“ и една- разположена по-
апикално, представляваща „границата на отпечатъка“. Зоната, намираща се между тези две линии, е
наречена от авторите зона на избор(Фиг. 13, 14), в рамките на която техникът позиционира ръба на
протезния елемент. Позицията на тази граница- различната дълбочина в сулкуса-се определя и от
естетическите нужди.
Линията, върху която се решава, че ще лежи ръба на короната, се отбелязва с молив 0,5 мм в червен
цвят (Фиг. 15). Следва реконтуриране на модела, за да бъде елиминирана цялата ненужна
информация(Фиг. 16). На този етап се нанася цианакрилатно лепило и с помощта на въздух под
налягане се разнася върху пънчето, за да се фиксира цялата необходима информация(Фиг. 17, 18).
Биологичната съвместимост на ръба, позициониран на модела в лабораторията, ще бъде проверена
при клиничната проба на конструкцията (Фиг. 19-21) на неглазиран порцелан(Фиг. 22); ръбовете и
профилите могат да претърпят ажустиране от клинициста, ако навлизането в сулкуса е прекомерно
(Фиг. 23, 24).
Геометрията на маргиналния ръб, позициониран в лабораторията, позволява пртетично
реконтуриране, напълно освободено от изникването и със значителни естетични предимства(Фиг. 25-
29).

! !
Фиг.14 С дидактична цел на модела със зелен
цвят е отбелязана най- апикалната граница на
препарацията, пресъздадена чрез отпечатъка;
между двете линии се разполага зоната на
дефинитура, в рамките на която ще лежи ръба
на конструкцията

Фиг. 15 С червен молив - позиционираният
марджин.
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Фиг. 16 Позициониране на
ръба и „dicing“ на модела

Фиг. 17 Линиите: черно-
гингивалните нива; червено-
позиционираният марджин,
фиксирани с цианакрилат. За
постигане на отлично пози-
циониране, по препарациите в
зоната на дефинитура не тряб-
ва да има никакви неравности

Фиг. 18 Естетичните нужди
определят поставянето на ръба
на различни нива

!
Фиг. 19 По време на клинич-
ната проба на конструкцията
(циркониев оксид Lava 3M
Espe) се оценява дълбочината
на навлизане в сулкуса. Тази
фаза е от фундаментално зна-
чение. !

Фиг. 20 Конструкцията in situ
след реконтурирането

!
Фиг. 21 Реконтурираната
интраорално конструкция е
върната на модела. Лесно
може да се оценят нанесените
в устата корекции

Фиг. 21 Бисквитна проба.
Единични конструкции циркон
– керамика.

!

Фиг. 22, 23 Реконтурирането
не нарушава прецизността що
се отнася до затварянето на
вертикалните стени - не се
губи уплътнението.

! !

Фиг. 24, 25 Завършените
елментите върху модела
след клиничната проба.
Може да бъде оценено
редуцирането на
дълбочината на навлизане
на короните в сулкуса.
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ПРОФИЛИ НА ИЗНИКВАНЕ VS. ПРОФИЛИ НА АДАПТАЦИЯ
Реализирането на профила на изникване на протетичните корони предвижда множество етапи в
зависимост от типа препарация на зъбното пънче. При препарациите с прагова препарационна
граница информацията за формирането на профила на изникване е с дентален произход, докато при
препарациите с безпрагова границае с гингивален произход.
Чрез BOPT- техниката обаче, се предлага еволюция на тази концепция, базирана на реализирането на
профил на изникване, необвързан с гингивалния профил инаречен „профил на адаптиране“.
За разлика от поддържаното от теориите на Абрамс, според които съществува особена връзка-
огледален образ- между денталния профил на изникване и гингивалния профил (профил на крилете
на чайка), при което първият трябва задължително да се адаптира към втория, то ние поддържаме
теорията(стабилно подкрепени от клиничните доказателства), че гингивата е напълно способна да
последва профилите на изникване, изкуствено създадени от техника в лабораторията.
Потегляйки от тази концепция, серия клинични наблюдения на множество случаи бяха проведени, с
проследяване в дълъг период от време. Последните обещават да се погледна на проблема от друга
гледна точка, като се дава по- малко значение на запазването на гингивата.
Мнението на авторите в същност е, че гингивалният профил, резултат на заунляването анатомията на
изникване и създаването на зона на избор, трябва да бъде поддържан от адекватно протетично
реконтуриране(Фиг. 30 31).
Пълната липса на една- единствена линия на завършване, предварително определена от клинициста ,
дава възможността на зъботехника да използва една по- голяма област на дефинитура, което
гарантира по- свободното управление на т.нар. „профили на адаптиране“(Фиг. 32,33).
Този	подход	определя	морфогенезата	 на	коронарните	 контури,	които	ще	гарантират	перфектно	
адаптиране	на	гингивата	около	тях.
По	този	начин	сме	пренесли	 анатомията	на	изникване	на	зъба	върху	протетичната	корона,	която	със	
своите	изменения	на	профила	ще	повлияе	и	гингивалното	 фестониране(Фиг.	 34,	35).

Фиг. 27, 28 Съотношениетомежду гингивалното ниво,
позиционирания ръб и контура на короната.

Фиг. 29 Позиционираният марджин може
да възпоизведе идисталния зенит

! !

Фиг.	30,	31	Понякога	новите	коронарни	 профили	
могат	да	се	окажат	прекалено	увеличени

!

!

Фиг. 32, 33 Новите профили на адаптиране,
възстановяващи съотношението тип „криле на
чайка“ между коронарния контур и профила на
гингивата
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Фиг.	34		Завършените	
конструкии	на	гипсовия	
модел

Фиг. 35 Проследяване
след 2 години

Фиг. 36-39 Керамиката при първите две печения е
поставена без да се взимат под внимание гингивалните
профили

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ НА АДАПТИРАНЕ
Лаборатоените етапи, необходими за реализиране на
този тип контури, водят до създаването на
морфологията върху модела без да е необходимо
пресъздаването на гингивата. Следва нанасянето на
керамиката и първите две печения(Фиг. 36-39). Това
позволява „построяването“ на коронарните контури,
освободени от гингивалния профил.
Възможно е работата да продължи върху анатомичен модел с модифицирани гингивални профили,
като се направи така че протезната конструкция да легне върху модела, премахвайки изцяло
гингивите, възпоизведени на гипса. (Фиг. 40, 41)
Във фазата на финиране, цервикалните параболи, контурирани окончателно, ще дадат началото на
новите профили на адаптиране, около които естесвения гингивален борд лежи като огледален образ
на протезния елемент(крила на чайка)(Фиг. 42- 45).

! ! !

!

!

!
Фиг. 45 Финално печене и
адаптиране върху модела

Фиг. 44 Демонстрира се обема
на реконтуриране; клиничната
проба ще стабилизира
биологичната съвместимост

Фиг. 43 Пастата, наесена с
течен платификатор
позволява много точното
добавяне на керамиката.

Фиг. 42 Коригиращото печене
се извършва върху
анатомичния модел, като
новите контури се определят
от модифицирания
гингивален профил.

Фиг. 40 Контурите, поставени
„свободно“ не позволяват на
конструкцията да легне
плътно върху анатомичния
модел

Фиг. 41 Анатомичният модел
бива модифициран, за да
пасне конструкцията
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основна цел на протетичната дентална медицина винаги е била функционално- естетичното
възстановяване на зъбните дъги. Докато функционалният аспект е по- лесно постижим, то що се
отнася до естетичната компонента, денталните лекари продължават да се натъкват на проблеми,
свързани с поддържане на стабилността на тъканите около протезните конструкции в дългосрочен
план. Този проблем може да бъде незначителен в постериорните участъци, и да се превърне в
основен във високо естетичните зони.
Техниката BOPT със своето зануляването на анатомията на изникване, позволява реализирането на
протетични профили на адаптиране.В рамките на клнични проучвания, провеждани в продължение
на 15 години, се наблюдава значителна стабилизация на пародонталните тъкани, както в дисталните,
така и във фронталните участъци.
Теорията на авторите, според които гингивата се адаптира към протезните профили, създадени от
зъботехника, е антитеза на общоприетата, според която протетичните конструкции са тези, които
трябва да следват гингиалните профили. С техниката BOPT и клиницистът , и зъботехникът могат да
взаимодействат със заобикалящите тъкани, променяйки тяхната форма и фестонираност(разбира се
винаги в ганиците на биологично допустимото), без да бъдат ограничавани от гингивата.
Предимствата, произлизащи от този факт, са огромни.

КЛИНИЧЕН	СЛУЧАЙ	НА	Д-Р	КРАСИМИР	НЕДЕВСКИ
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Скъпи колеги,
Щастливи сме да Ви съобщим,че възобновихме сътрудничеството си и с фирма Инфодент и с
любезното съдействие на Г-жа Галя Начева и изричното разрешение на Тeamwork предоставяме на
вниманието Ви следната статия:
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Статията е предоставена за публикуване от

Italy - партньор на издателство Инфодент-БГ, България
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Галя Начева,Инфодент - БГ ООД
лицензионен представител за България на Quintessence International
издава списанията Инфодент, Quintessence International Bugaria, Зъботехническа лаборатория,
DEA, Здраве и наука
тел: 02/963 45 43, 02/963 05 44, GSM: 0898 45 26 85, www.infodent.bg
www.dentalbooks.bg - онлайн книжарница за дентална литература

РЕКЛАМА	В	“БЪЛГАРСКИ	ЗЪБОЛЕКАР”

Уважаеми	партньори	и	приятели,

Предлагаме	Ви	изключителната	възможност,	да	рекламирате	продуктите,	услугите	и	компанията	си	
в	най-новият	и	първи	в	денталната	медицина		в	България	 електронен	вестник		„Български зъболекар” -
издание	на	СБЗ,	 който	ще	излиза	в	4	броя	на	8	страници.	 Вестикът	ще	се	разпространява	по
електронен	път	сред	2000	зъболекари.	
Като	партньор	на	Сдружението,		предлагаме	да	се		включите	на	преференциална	 цена	в	нашето	

издание	и	да	представите	Вашите		нови	материали	и	продукти.

Цената	за	реклама	в	един	брой	са	:		 1	страница	формат	А4 - 300.00	лв
1/2	страница			 				 				 				 				 		- 150.00лв
1/4страница				 				 				 				 				 		- 75.00лв.

При	редовна	реклама	предлагаме	отстъпки	по	договаряне.
Очакваме	и	Вашият	банер,	който	да	поставим	в	нашия	сайт		www.abdentist.com
Цената	на	абонамента за	12	месеца	е	120лв.	
Информация	 ,	допълнителни въпроси и	уточнения	можете	да	получите	от офис-мениджъра г-жа	
Елена	Варадинова на	тел.	0887	483 891.
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