редакционна

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ

Част от учредителите - отляво надясно д-р Валентин Павлов, юристът на асоциацията, д-р София Буджева, д-р Катя Славова,
д-р Диана Бушкалова, д-р Нелия Михайлова, д-р Венета Павлова, д-р Венцислав Стоев, д-р Спаска Фезова, д-р Юра Пандушева,
Сергей Пенов и Маргарита Тотева

А

социацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) – www.admb.bg, е млада структура и
е създадена на 16 юли 2010 г. Целта й е да въведе в практиката съвременните принципи на денталния
мениджмънт и комуникация в България.
АДМБ има за задача да работи за по-доброто управление на денталните клиники и кабинетите в нашата
страна - изцяло в полза на пациента и неговия комфорт, в лечебна среда, чийто център е пак той - пациентът.
Професионалното издание на българските зъболекари
„Стоматологичен свят”, Асоциацията на денталните дилъри и АДМБ организират конкурса „Мениджър на дентална практика” – пет поредни години от 2009 година
до днес. Конкурсът откроява и отличава по определени
критерии всяка година успешните дентални кабинети и
клиники от цялата страна. Мотото му е „Добрият дентален мениджмънт - в полза на пациента”.
АДМБ има ангажимента да поддържа непосредствен
контакт със здравните журналисти от масовите медии,
пациентите и техните организации, да спомага за изграждането на позитивен имидж на зъболекарската
професия у нас.
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Организацията е отворена структура – в нея членуват
едни от най големите дентални клиники в България, представители на малки кабинети, дентални търговци, журналисти и др.
Материалите, публикувани в „Съвети на зъболекаря”, са
подготвени от членове на АДМБ или от чужди източници
под тяхна редакция. Редактирането и дизайнът са на в.
„Стоматологичен свят”.
Авторски статии ще публикуват водещи специалисти в
сферата на денталната медицина у нас, експерти в своите специалности и членове на съответните професионални общества. Не е задължително мнението на авторите
да съвпада с мнението на издателите. Публикуваните материали и мнения не могат да заменят консултацията с
личния зъболекар.
Изданието ще се разпространява безплатно в тираж 100
000, при желание - до пациентите на клиниките и кабинетите, членове на АДМБ, българските журналисти, пациентските организации и пр.
Ще излиза 4 пъти в годината.
Ако желаете да го получавате, моля пишете на e-mail:
saveti.z@abv.bg или на e-mail: admbul@gmail.com.

Уважаеми читатели,
Със започване на електронното издание „Съвети на зъболекаря” Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) си поставя за цел да повиши знанията и културата на българина по отношение на денталното му
здраве.
Искрено, отговорно и компетентно, на разбираем език ние ще се стремим
да даваме съвети, да консултираме, да отговаряме на вашите въпроси, да
образоваме.
Като специалисти в областта на денталния мениджмънт ние сме наясно, че
когато „пациентите са образовани за ползите от дентална помощ, се взимат
най-правилните решения”*. Най-добрите пациенти са онези, които са партньори в етапите на изпълнение на решението за лечение.
Съзнаваме, че динамиката на работата в кабинетите и клиниките, както и
недостатъчното време, понякога нарушават ритъма в процеса на образоване.
Ето защо чрез „Съвети на зъболекаря” искаме да запълним пропуските и да
превърнем този процес в постоянен.
Извън всекидневните индивидуални усилия на денталните специалисти, изданието периодично ще дава информация за мерките, програмите, инициативите, които денталната общност като цяло и отделните кабинети в частност,
предприемат с цел превенция и по-добро лечение на пациентите. Прицелна
точка ще бъдат благотворителните прояви, безплатните профилактични прегледи, здравно-просветните беседи, дните на отворени врати, промоциите и
пр.
Ще ви съобщаваме последни данни от епидемиологични изследвания в областта на денталното здраве у нас и в света, новости, любопитни факти, ще
ви запознаваме с водещите специалисти в отделните области на денталната
медицина от денталните факултети, както и с постиженията на стоматолозите на частна практика и техните кабинети.
Те и хората от нашия екип ще отговарят на вашите въпроси. Образователните статии, които ще публикуваме, ще се подготвят именно на базата на тези
въпроси.
Не се колебайте да ни ги изпращате на e-mail на изданието - saveti.z@abv.bg
или на e-mail на АДМБ - admbul@gmail.com.
Ще търсим успешните хора, личностите, които ни карат да се усмихваме,
които ни заразяват със своето вдъхновение, със своя начин и стил на живот –
ще ви ги представяме, такива каквито са. Как прекарват един работен ден от
своята натоварена седмица, на какви принципи, включително и здравословни, са изградили своя живот, за да успеят.
АДМБ има за цел да работи за по-доброто управление на денталните клиники и кабинети в нашата страна - изцяло в полза на пациента и неговия
комфорт, в лечебна среда, чийто център е пак той - пациентът.
Нека си пожелаем това списание да стане общ център, чрез който да общуваме в полза на доброто дентално здраве на всеки от нас.
* Цитат от Дженифър
де Сейнт Джордж,
световноизвестен експерт
по дентален мениджмънт

Д-р Венета Павлова,
председател на УС на АДМБ
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Познайте на кого са тези
Уважаеми читатели,
Трима от вас, които участват в играта „Познайте
на кого са тези усмивки” чрез жребий ще получат
безплатно почистване на зъбен камък и полиране.

На определеното място напишете вашите отговори, трите си имена, e-mail и телефон за контакт
(последният не е задължителен).

За да се включите, трябва да посетите сайта на
Асоциацията на денталните мениджъри в България - http://admb.bg.

Имената на спечелилите ще обявим в следващия
брой на изданието, който ще излезе през май
2014 г. Краен срок за участие - 15 май.

а. Йордан Цонев
б. Томислав Дончев
в. Росен Плевнелиев
г. Делян Пеевски

1

3) Талантлива българска
певица, с редица хитове в репертоара си. Родена е в стара
българска столица. Два пъти
е член на журито на известно
музикалното шоу, излъчвано по наша телевизия. Има
изпълнения в дует с Графа,
Кийт Томпсън и др.

а. Теодора Кацарова
б. Мариана Попова

1) Занимава се с предприемачество и политика. Направи
шеметна политическа кариера. Не малко неща в държавата зависят от него.

в. Мария Илиева
г. Виктория Терзийска

а. Мария Игнатова
б. Александра Сърчаджиева

3

в. Мария Силвестър
г. Гала

4) Известен български артист.
Ангажиран е и с управленска
дейност. Успя да преодолее
коварна болест.

2
2) Чудесна актриса. Изявява
се и като телевизионна водеща. Умее да създава страхотно
настроение. Господарка от
ефира.

а. Стефан Данаилов
б. Христо Мутафчиев
в. Йосиф Сърчаджиев
г. Владимир Пенев

4

наш гост

Проф. д-р Андон Филчев, дмн, декан на Факултета по дентална медицина,
Медицински университет - София

Денталното здраве
трябва да е абсолютен
приоритет за
държавата
Проф. Андон Филчев завършва Факултета по
дентална медицина, МУ - София през 1972 г.
Има специалност „Ортопедична стоматология
с ортодонтия” и втора специалност
„Обща стоматология”.
Три пъти е стипендиант на фондацията
„Александър фон Хумболдт”, Uni-ZahnKlinik Munster, Германия.
През 1997 г. става професор по протетична
дентална медицина. Два мандата е бил
председател на Българското научно
стоматологичнo дружество.
От 2007 г. - Републикански консултант по
протетична дентална медицина и председател
на Държавна комисия за придобиване на
специалност „Протетична дентална
медицина”.
Oт 2009 г. е ръководител на катедра
„Протетична дентална медицина”, а от
септември 2010 г. - декан на ФДМ - МУ - София.
Главен редактор на списание „Дентална
медицина”.
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У

спехът на начинанието „Съвети на зъболекаря” е свързан с акцент върху профилактиката и от тази отправна точка, и с
грижата на държавата за денталното здраве.

БЪЛГАРИНЪТ Е СРЕДНО
ОБРАЗОВАН ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ДЕНТАЛНАТА СИ КУЛТУРА
Не мога да кажа, че не е образован, нито че е високо образован. Преди 20 години имахме училищно
зъболечение, училищен зъболекар. Децата преди
20 години вече са поостарели и сега са в активна
възраст. Тогава се извършваше много профилактична дейност. И децата се приучаваха как да си
мият зъбите, да посещават от време на време лекаря по дентална медицина.
Сега нещата са занемарени. Днес държавата абдикира тотално от денталното здраве. Зъболекарите
са на улицата – сами строят кабинети, сами си ги
оборудват, сами си ги снабдяват. Нямаме училищно зъболечение и това е един от най-големите ни
проблеми в национален мащаб. Катастрофата ще
е пълна. Тя ще се появи след няколко десетки години, когато сегашните деца ще бъдат без зъби.
Кой се грижи за зъбите им? Само родителите. А
с тези, които нямат средства, какво става? Те ще
попаднат под чертата на среднообразованите по
отношение на денталната култура

– 1910-1920 година. Имало е колеги доброволци,
които са правили профилактични прегледи, отивали са и са лекували детските зъби, използвали
са преносими крачни машини. Такива ентусиасти
е имало по училищата.
Училищното зъболечение днес трябва да бъде
приоритетна цел №1, както и да има училищен
лекар.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На 11 април Негово Светейшество Българският
патриарх Неофит ще направи първата копка на
параклис, който е единствен в България с името
на Свети Антипа, покровител на зъболекарите и
на хората с болни зъби.
Ще отправя призив към хората, когато параклисът бъде готов, да се помолят на този светец да им
пази зъбите, да ги пази от зъбобол, да ги насочва
към добри зъболекари.

Съветите на проф. Филчев

А какво да кажем за ромите? От това, което гледаме по телевизията в места, където живеят повече
роми, и им погледнем усмивките – като префоратор са...
За децата трябва да се полагат грижи. В пакета на
НЗОК има три пломби за тях и един профилактичен преглед. Това ли е грижата? Ако те нямат
зъби, няма да могат функционално да се хранят,
да израснат с добри физически показатели – здрави, жизнени, мускулести. Нали трябва да работят
следващите 40-50 години. Ако нямат дентално
здраве, ще им се разбие стомахът, дебелото черво,
ще се появи колит... Цял живот ще ги подложим
на страдание.

МИСЪЛТА ЗА ДЕНТАЛНОТО
ЗДРАВЕ ТРЯБВА ДА Е
АБСОЛЮТЕН ПРИОРИТЕТ
НА ВСИЧКИ ПАРТИИ
Под някаква форма държавата трябва да възстанови училищното зъболечение. Ние ще излезем и с
призив към колегите доброволно да го правят. Историята се повтаря – тези дискусии са се водили
в нашето общество двайсетте години на ХХ век

ГИМНАСТИКА
НА ВЕНЦИТЕ
Съветвам моите пациенти на първо място да
спазват устната хигиена, сами да се грижат за
зъбите си, като редовно ги мият. И на второ
място - всяка сутрин сами да си масажират
венците. След като си измият зъбите, с пяната
в устата, да ги масажират. От долу нагоре - с
изстискване, от основата към върха на зъба.
Само в тази посока. В началото ще кръвне,
след това вече няма проблем. Все едно правят
гимнастика на венците. Аз я правя вече в продължение на 40 години и горе-долу съм съхранил здрави венците си.
Човек трябва да си помогне и на тази част от
тялото и да се подобри кръвообращението.
Където има кръв, има живот. Тя носи хранителните частици към всяка част на тялото.
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ременните жени,
които имат тежък
пародонтит, може
да са изложени на
по-висок риск от
преждевременно
раждане и раждане
на бебе с ниско тегло
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Бременност и
орално здраве
Някои факти, които трябва да знаете
Току-що млада жена научава, че е бременна с
първото си дете. Имала е проблеми със зъбите
като малка и иска да е сигурна, че детето й ще
бъде здраво и ще има здрави зъби. Какво трябва да направи?
Добре е да се замислите за денталното здраве на
детето си още в началото на бременността, тъй
като зъбките вече са започнали да се образуват в
минатюрните му челюсти през петата до шестата седмица от зачеването. До раждането всичките
двадесет временни зъби ще бъдат изцяло оформени. Ето някои факти, които трябва да знаете:
Най-доброто, което можете да направите като
бъдеща майка, е да се грижите добре за вашето
орално и цялостно здраве. Трябва да се храните
балансирано и да избягвате похапването на нещо сладко между храненията. Здравословното и
балансираното хранене ще ви снабди с калций,
фосфор и други витамини и минерали, необходими за вашите и на бебето ви зъби и кости. По
време на бременността вашият лекар ще направи
оценка на вашите специфични нужди и ще ви посъветва.

Калцият за зъбките на
бебето от зъбиТЕ НА
МАЙКАТА ли идва?
Не! Трябва да опровергаем мита, че калцият за
зъбите на бебето идва от зъбите на майката. Истината е, че той се набавя от храната ви.

съвети на зъболекаря
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Какъв е най-добрият начин
да се грижИТЕ за зъбите си?
За да предотвратите появата на кариеси и пародонтални заболявания, мийте зъбите си с четка два
пъти дневно. Препоръчват се флуорирани пасти,
които са одобрени, че предотвратяват плаката. Всеки ден почиствайте зъбите си с конци за зъби или
интердентални четчици и използвайте антиплакова/антигингивална вода за уста. За да научите как
правилно да миете зъбите си и да използвате конец
за зъби, попитайте вашия зъболекар.
Гингивит, възпаление на венците се срещат често
от втория до осмия месец на бременността.

Нещо за флуора
Би трябвало децата на майки, които са приемали флуор по време на бременността си, да
имат по-здрави зъби. Звучи логично, но ползите от пренатално приемане на добавки с флуор
остават слабо изследвани и следователно доста
противоречиви. Флуорните добавки не са необходими в процеса на образуване на емайла, тъй
като флуорът действа най-добре, когато зъбите
вече са изцяло формирани и поникнали. Флуорът променя химичните съединения в емайла на
поникналите зъби, за да ги направи устойчиви
на кариес.
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Поради факта, че пренаталното приемане на флуорни добавки остава слабо изследвано, има много
въпроси без отговор. Не са установени индикации
за приемане на флуорни добавки. Необходими
са повече изследвания, за да се определят предимствата, ако има такива, и нивата на дозата на
флуорни добавки.

Влияе ли бременността
на венците?
По време на бременността хормоналните нива в
организма се повишават значително. Гингивит,
възпаление на венците се срещат често от втория
до осмия месец на бременността. Това може да
доведе до червени, подпухнали или чувствителни
венци, които са склонни да кървят при миене на
зъбите. Тази чувствителност е прекомерен отговор към бактериалната плака и се причинява от
повишеното ниво на хормона прогестерон в организма, което е нормално по време на бременност.
По време на втория триместър понякога се появяват образувания върху венците, наречени „тумори
по време на бременността”. Тези неракови локализирани новообразувания или отоци обикновено
се намират между зъбите и се смята, че са свързани с излишък на плака. Следователно, особено
важно е да се поддържа високо ниво на хигиена
на устната кухина по време на бременност.

Проучванията показват, че бременните жени, които имат тежък пародонтит, може да са изложени
на по-висок риск от преждевременно раждане и
раждане на бебе с ниско тегло. Ако забележите
каквито и да било промени в устата си по време
на бременността, моля консултирайте се с вашия
стоматолог.

Стоматологично лечение по
време на бременността
Важно е да посетете стоматолога си веднага, след
като разберете, че сте бременна, за оценка на
оралното и денталното ви здраве
При възникване на спешни стоматологични ситуации, трябва да се лекуват болката и инфекцията, за
да се елиминира стресът и опасността за развитието на плода. Ако е необходима анестезия, трябва да
се направи консултация с акушер-гинеколог.
Най-доброто време за дентално лечение е след
първия триместър и преди втората половина на
третия триместър на бременността. Първият триместър е период, когато повечето органи на бебето
се формират и фетусът е най-податлив на влияния
на околната среда. През последната половина на
втория триместър може просто да ви бъде неудобно да седите на зъболекарския стол.

съвети на зъболекаря
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П

ървото посещение
на бебето при зъболекар
подготвя почвата за
оралното му здраве
през целия живот
12 съвети

на зъболекаря

Първо посещение
в денталния кабинет преди 1 годинка
Защо то е толкова важно за вашето дете?

А

ко родителите си мислят, че не е необходимо да водят детето си на
зъболекар, тъй като то има само временни зъби, които така или иначе ще паднат,
те грешат. Посещението при зъболекар преди да навърши 1 годинка, „дава тон” на
стоматологичното му здраве през целия живот. Факт е, че временните зъби служат като
водачи за постоянните и са изключително важни за здравето и функцията на техните
възрастни наследници. Нещо повече, временните зъби служат на детето през поголямата част от детството - децата обикновено започват да ги губят около 6-годишна
възраст, а последният временен зъб се губи около 12-годишна възраст. Грижата за
временните зъби е също толкова важна, колкото и грижата за постоянните зъби.

превенция
Какво всъщност е превенцията? Превенция в истинския смисъл на думата означава
спиране на очакван проблем, още преди той да започне. Значението на временните
зъби и подготовката за добро орално здраве през целия живот са основните причини
родителите да заведат детето си на зъболекар - за предпочитане преди първия му
рожден ден. Това не е случайно - дори едногодишните имат нужда от цялостен преглед
и някои профилактични дейности. Родителите ще могат да получат информация за
риска от кариеси, съвети за почистването на зъбките, за храненето и използването на
чаша за пиене, препоръки за приемането на флуор и др.
При първото посещение при зъболекаря може също така да се разкрият основните
предпоставки за бъдещи проблеми и да се определи честотата на по-нататъшните
посещения. Деца с ниска степен на риск за дентални заболявания могат да посещават
зъболекаря веднъж или два пъти годишно, докато поникнат всички временни зъби.
Децата, оценени с висок риск, трябва да посещават зъболекаря на два или три месеца.

съвети на зъболекаря
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Диагностика и лечение
на кариеса
Една от основните причини за първото посещение при зъболекар на 1-годишна възраст е детето
да бъде прегледано за наличието на кариеси. В
продължение на много години специалистите разпознават специфичен вид кариес, известен като
„кариес на шишето с биберон”. Той се свързва с
използването на шише с биберон, което съдържа
напитки с натурални захари (мляко, адаптирано
мляко, плодови сокове), или с добавена захар по
време на сън, или през нощта. Този кариес възниква обикновено между 12-ия и 18-ия месец на
детето. Макар че засяга предимно предните му
зъбки, може да порази и останалите.
През последните години се наблюдават и случаи
на ранно и тежко поразяване на зъбките, което се
открива при деца, които не се вместват в модела на използването на шише с биберон. Терминът
„Кариес на ранното детство” (КРД) в момента
се използва, за да определи по-широко проблема на кариесите при кърмачета и малки деца.
КРД включва кариеси, свързани с много причинни фактори, предимно захари - продължителна
употреба на бебешка чаша, кърмене „през цялата
нощ”, употребата на подсладен биберон или редовната употреба на съдържащи захар перорални
лекарства за лечение на хронични заболявания.

14 съвети
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КРД се развива бързо – прогресията му от зъбния
емайл към дентина може да се случи в рамките
на шест месеца или по-малко. Той засяга първо
горните предни зъби, които обикновено изникват
около осмия месец, продължава при временните
молари (задни зъби), които започват да изникват
около 12-ия месец. В най-тежкия стадий може да
засегне и долните предни зъбки.
Степента и тежестта на КРД може да варира в
зависимост от културата, генетичните и социалноикономическите фактори. От друга страна, КРД
прилича много на всяка друга форма на кариес,
зависима от наличието на три условия: специфични бактерии в зъбната плака, незащитени зъби и
правилната комбинация от въглехидрати, съдържащи се в храни и напитки, като естествени или
рафинирани захари.

В продължение на много

години специалистите
разпознават специфичен вид
кариес, известен като
„кариес на шишето с биберон”

Замисляли ли сте се кой, как и кога ви е научил
да си миете зъбите?
Дали го правите ефективно?
А дали начинът на четкане не е опасен
за емайла на зъбите ви?
Улисани в ежедневието си, често това се
случва чрез бегла демонстрация от родител на
дете. Често и родителят никога не е получил
тази информация от професионалист.
Ние в „МиДентал” вярваме, че обучението в
тази област е отговорност на зъболекарите.
Затова решихме да създадем „Училище за
устна хигиена“, като най-важен наш обект на
обучение ще бъдат децата от 3 до 12 години.
В тях е бъдещето, един правилно изграден
навик в този момент може да се използва
цял живот.

Какво да очакваме?
Под форма на игра ще обясним на децата
защо трябва да се мият зъбите и какво
причиняват лошите микроби.
Със специално безвредно вещество ще
оцветим зъбната плака, която те не успяват
да изчеткат и ще препоръчаме къде и как
по-ефективно да четкат.
На демонстрационни модели ще им покажем
правилните движения на четката.
На по-напредналите ще покажем как да
използват зъбен конец за почистване.

Водещ:

Д-р Михаил Далемски

Кога?
виж тук

Къде?

Клиника по дентална медицина „МиДентал”
София, ул. „Пиротска” 45, ет. 2
тел. 02 866 74 57, мобилен: 0887 681 604
В групата ще бъдат най-много 10 деца,
за да може да се обърне индивидуално
внимание на всяко едно то тях.
http://midental.info/bg/kids-dental-school/

Училището ще има и образователна
насоченост за това кои храни са полезни и
кои вредни за зъбите, а защо не и за цялото
тяло.
Ще бъдат изброени възможни вредни
навици, които могат да доведат до проблеми
в подреждането на зъбите.
Всяко дете ще получи и подарък от
“МиДентал”.

детска
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Въртим се в кръг - да прекъснем кръга на кариесите
Следните условия формират цикъл от събития,
дори и при бебетата, които бавно влошават оралното здраве: бактериите, причиняващи кариес,
си взаимодействат с въглехидратите (захари), за
да произвеждат киселина. Киселината в непрекъснат контакт със зъбите бавно деминерализира (разтваря) зъбния емайл. Деминерализацията
продължава и се образуват кариеси.

Докато детето не е

навършило седем години,
възрастните трябва да мият
зъбките му с четка вместо него
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Тъй като тези три условия водят до образуването на кариеси, има най-малко три възможности
за намеса: 1. елиминиране или намаляване на
бактериите чрез орална хигиена; 2. намаляване
на присъствието на въглехидрати чрез промяна в
диетата (храненето) и/или 3. да направим зъбите
по-устойчиви чрез използването на флуор.
Първото посещение при зъболекаря дава представа за тези три възможности и за детето, и за
родителите. Например, при това посещение родителите могат да научат подходящите техники за
почистване на зъбките на децата си. Докато детето не е навършило седем години, възрастните
трябва да мият зъбките му с четка вместо него.
Родителите трябва да оставят детето само да си
мие зъбите, но поне веднъж дневно, за препоръчване вечер преди сън, родителите трябва внимателно и старателно да измиват зъбите му с четка.

Детският зъболекар може да демонстрира правилният начин за
почистване на зъбките на детето
- процедура, която обикновено
отнема по-малко от две минути,
с много малка детска четка за
зъби или просто чрез избърсване
на зъбите с мокра кърпа.
Денталните специалисти могат
също да дадат важна информация за видовете храни и честота на употреба, която насърчава
детското орално здраве. На пръв
поглед много храни като зърнени
храни, мюсли и други подобни
закуски могат да изглеждат здравословни и добри за едно дете,
включени в дневното му меню.
Но не са. Нито пък храни като
стафиди или плодови сокове,
въпреки че те съдържат естествени захари и са пълни с витамини и минерали. Въглехидратите
в зърнените храни, бисквити и
мюсли се прилепват към зъбите,
където бактериите могат лесно
да взаимодействат с тях за продължителни периоди от време.
И независимо от това дали храната съдържа преработени или
естествени захари, бактериите
си взаимодействат с тях и формират киселина. Родителите са
съветвани да избягват да дават
на децата си сладки храни, особено често, които имат някаква
форма на захар, посочена като
първи или втори компонент.
Това не е просто бебешко лигавене. Честото похапване също
така възпрепятства един от найважните борци срещу кариеса
- слюнката. Слюнката неутрализира киселината и доставя
калций и флуорид, за да защити
зъбите и дори да предотврати
ранния кариес. Но това отнема
време - около два часа, за да се
неутрализират ефектите на киселината. Така че лека закуска
на всеки час - което спомага за
постоянното присъствие на киселина в устата - няма да даде на
слюнката възможност да работи
ефективно.

Кърмене, шишета с биберон
и други практики
 Като цяло кърменето е силно препоръчително за бебетата и
не е задължително да възпрепятства доброто орално здраве на
малките деца. Майчиното мляко само по себе си не спомага за
образуването на кариеси повече от други форми на ферментиращи въглехидрати. От друга страна, когато бебето започне
да консумира храни или течности в добавка към майчиното
мляко, комбинацията от него и други богати на захари храни
могат потенциално да поставят детето в риск от развитието на
кариес на ранното детство. Бебетата трябва да бъдат отстранени от гърдата, когато са завършили храненето и не трябва
да им се позволява да сучат на воля през цялата нощ.
 Шишето с биберон често се използва от родителите, за да
промени поведението на детето, като му се дава по време на
сън, за да спре да мрънка или да плаче. Други методи за неадекватно хранене с шише включват подпирането на шишето
или денонощно хранене. Всички тези практики насърчават
постоянното производство на киселина в устата, така че използването на бебешки шишета трябва да бъде ограничено до
часовете за хранене.
 Даването през целия ден на биберон, потопен в нещо сладко, например мед, конфитюр, сироп или захар, довежда до
чест контакт на зъбите с ферментиращи въглехидрати и предизвиква високи нива на киселинност в устата
 Децата с хронични заболявания или нуждаещи се от специални грижи могат също да бъдат във висок риск от кариес на
ранното детство, ако лекарствата, които приемат, съдържат захар. Така също медикаменти като антихистамини могат да намалят образуването на слюнка, да предизвикат сухота в устата
и да намалят протективния ефект на слюнката. Всекидневната
орална хигиена за тези деца е изключително важна.
 Всеки път, когато бактериите са изложени на захари, било
то рафинирани или „естествени”, те произвеждат киселина така че колкото по-често детето яде захар, толкова по-често
зъбите са изложени на киселина. Честото излагане на захар
е равно на често подлагане на киселини. Родителите могат
да намалят шансовете на децата си да развият кариеси, като
ограничат честотата и количеството на консумираната захар и
не дават захарни продукти, особено между храненията.

съвети на зъболекаря
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И

ма все повече доказателства,
че оралното здраве на децата е
тясно свързано с майката
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Възможност за насърчаване
на здравето
на цялото семейство
Оралното здраве на детето е тясно свързано с
общото орално здраве и хигиенни навици на
семейството. Първото посещение на детето
при зъболекаря може да образова родителите
за важността на тяхната собствена добра хигиена на устната кухина.
Децата не се раждат с високи нива на бактерии, причиняващи кариес в устата. Те ги
придобиват от човека, който се грижи за тях,
обикновено майката чрез близък контакт. Тези
бактерии се предават чрез целувка, споделяне
на прибори за хранене като лъжица или чаша,
споделяне на храна или почистване на биберона в устата на майката.

Периодът, когато едно дете е най-податливо за придобиване на гнилостните бактерии,
е доста кратък, като се започне най-рано от
6-месечна възраст и продължава до около 31
месеца.
Има все повече доказателства, че оралното
здраве на децата е тясно свързано с това на
майката. Ето защо е много важно майките
на малки деца да се грижат добре за оралното си здраве чрез редовни посещения при
зъболекар и подходящи хигиенни навици.
Първото посещение на детето при зъболекаря е добър повод за напомняне и възможност
за обучение за поддържане на добра орална
хигиена и подходящи грижи.
Диагностика, профилактика, образоване
и лечение - първото посещение при зъболекаря дава всичко това. Най-важното
- незабавна диагностика и лечение на възникващите проблеми със зъбите, както и
дългосрочно внимание към добрата хигиена на устната кухина - това ще помогне за
изграждането на основа за добро дентално
здраве за вашето дете и цялото ви семейство
и то ще продължи цял живот.

нещо за флуора
Оралната хигиена и начинът на хранене
зависят от семейството, но флуорът не.
Оптималната флуоридизация на водата не
изисква усилия от страна на семейството.
Добавянето на флуор може да допринесе
в процеса на образуването на емайл, но
той действа най-добре, когато всичките
зъби са поникнали. Лечението може
да се прилага върху зъбите на детето
в кабинета на зъболекаря - то е много
важно и е рутинно.

за автора

Ползите от пренатални флуорни
добавки остават слабо проучени. Има
много въпроси без отговор и то е малко
спорно. Следователно, не са установени
индикации за пренатално приемане
на флуорни добавки. Необходими са
повече изследвания, за да се определят
предимствата, ако има такива, и дозата им.
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Аз обичам своите
зъболекари
Комбинацията от добри специалисти
и добри хора ме кефи
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n Идвате от телевизионно предаване.

n Като каква актриса се възприемате –

Усещането е върховно. Да си водещ два часа
в жив ефир е страхотно. В началото ми беше
притеснено, но сега лека - полека се отпускам.

- Играла съм всичко. Обичам много комедията, но съм играла в театъра и силно драматични роли - в „Дванадесета нощ” на Шекспир.
По ми е мила комедията.

n Предаването се казва „Усещане за же-

n Задавали ли сте си въпроса какви

Какво е усещането?

на”. А какво е усещането за мъж?

О-о-о, усещането за мъж е много сложна работа...
n А какво беше усещането ви от първото

посещение при зъболекар?

Нямам спомени от първото си посещение при
зъболекар, защото са минали много години.
Но усещането ми бе много жестоко, защото
навремето ходехме като деца при училищния
зъболекар и с бавните машини, и с болката
без упойка... Тази машинка, която на бавни
обороти направо ти пробива мозъка. Така че
спомените ми са ужасни, както на повечето
деца по онова време, които са ми връстници.
n Как, според вас, трябва да се

преодолее страха от зъболекаря?
Всеки си има праг на болката и при всеки е
различно. Но човек най-много го е страх от
болката, която може да изпита. При сегашните модерни машини и упойки обаче вече няма
болка. Няма от какво да те е страх - поне при
мен е така.
n А когато става въпрос за деца, как

трябва да постъпват родителите, съответно зъболекарят, за да се елиминира още в
най-ранна детска възраст това чувство?
Може би личния пример. Когато родителят
отива на зъболекар и детето вижда, че няма
нищо тревожно, че родителят не го е страх, не
пищи от болка. Брат ми има две дечица – на 9 и
12 години. От много малки те съвсем спокойно
ходят на зъболекар, защото са виждали родителите си как сядат в кабинета, обяснено им е,
че няма нищо страшно, че е за тяхно добро. Не
са създавали никакви проблеми. Мойто дете
ми създаваше проблеми, беше много страхлив.
Получавал е и шамар от зъболекарката. Защото скъса на сестрата синджирчето от врата.
n Яка упойка...

(Смее се). Просто той е много страхлив и до
ден днешен.

драматична, комедийна...

чувства предизвиква вашето име в
българина - когато го чуе или прочете?
Не съм си го задавала, защото аз съм си аз и
не се възприемам като някакво име. Но по това хората как ме приемат - виждам, че повечето ме харесват. Има и такива, които не ме
харесват. Не може да се харесаш на всички.
n В мен вашето име предизвиква една

топла усмивка. В това отношение може би
вие, комедийните актьори и зъболекарите,
имате обща роля - да създавате усмивки.
О, колко приятно. За тази обща роля между
нас и зъболекарите не съм се замисляла никога. Създаваме усмивки? Да, сега вече виждам
тази връзка, за която говорите. Определено е
така. Зъболекарят създава усмивки, ние - също.
n Имате и общ бизнес. Ако на някой му

изпопадат пломбите от смях?

(Смее се) Да, да, да. Отива при зъболекаря.
Чудесно.
n Казват, че смехът лекува. Вярно ли е?

Определено. Даже в момента има курсове по
смехотерапия. В нашето предаване ни гостуваха хора, които правят такива курсове. Но
човек може най-спокойно да си направи смехотерапия и вкъщи с приятели
n Как изглежда днес зъболекарят

в очите ви?

Колкото човек повече пораства и е преодолял
страха от зъболекарите, от кабинетите, толкова повече харесва своите зъболекари, защото
те му носят една добра усмивка, едно добро
настроение, най-вече здраве, защото имаш
всички зъби и можеш да се храниш добре. Аз
обичам много своите зъболекари. Наистина.
Това са д-р Венета Павлова и д-р Валентин
Павлов, и целият страхотен екип на клиники
„ЕО Дент”.
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n Защо? Обичта не се обяснява, но все

пак?

Защото първо се запознах с тях като специалисти - много добре си свършиха работата.
Вече има 7 години откакто ходя при тях. И
второ - в течение на тези 7 години ги опознах
като хора и видях, че това са наистина хора милостиви, занимават се и с благотворителна
дейност. Помагат на възрастни хора, на които
им оправят зъбите абсолютно без пари, слагат
импланти, което е много важно за един възрастен човек. Тази комбинация между добри
специалисти и добри хора ме кефи страшно,
затова ги обичам и ги подкрепям. И най-важно - препоръчвам ги.

съм се на отчаянието понякога, но гледам да
не си го разрешавам, мисля позитивно и върша нещо. Животът си е много труден, особено в момента хората нямат много работа и парички и това още повече утежнява живота им.
Но човек трябва да си мисли: „Всичко ще се
оправи, ако нямам работа, ще търся, ще се боря.”. Не можеш да се оставиш на отчаянието и
депресията да те победат. Абсолютно убедена
съм в това.

Рецептата на Катето

n Как протича един ваш ден, как

поддържате вашата жизненост?

Събуждам се в 7 часа, пия чай или кафе, каквото ми се пие. Подготвям се за предаването
- грим, прическа, предаване. Задължително
следобед, след като всичко свърши и когато времето е хубаво, правя разходка с двете
кучета, които имам - лабрадор и Джак Ръсел
териер. Живея извън София и ако е по-топло
времето, в момента сезонът не е подходящ, и
имам нещо в градината (обичам да се занимавам с цветя и зеленчуци), задължително си
поработвам. Почти цял ден съм навън. След
това си подготвям сценария за предаването за
следващия ден. Вечер, за съжаление, вече не
мога да излизам, откакто започнах „Усещане
за жена”. Не мога да ходя на гости, не мога да
изпия една ракия, но в края на краищата работата е тази, която ме държи и съм оптимист.
Смятам, че мога да направя тази жертва - да
не поизлизам известно време. Природата ми
дава много положителна енергия. Никога не
мога да стоя седнала, винаги си намирам нещо, което да правя. Не почивам следобед, не
спя и съм доста дейна. Това ме крепи и физически, и психически.
n А какво ще кажете на хората, които

поради една или друга причина, са в
тежко състояние?

Много хора изпадат в такива ситуации. Аз също съм имала тежки моменти - загубих майка
си, баща си, съпругът ми почина... Отдавала
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Здравословна салата
Много често си я правя. Настърган морков, бяла
или черна настъргана ряпа, малко магданоз и копър, и някакви ядки. Хубаво е да се сложи малко
семе от коноп, на което е махната люспичката. В
него има много полезни неща като омега 3, омега
6, мастни киселини. Може да се сложи и малко чия
- това са мънички черни семенца, яли са ги инките
в Мексико, продават се в биомагазините у нас. Слагат се в салати, питиета, кисело мляко, във всякакъв
вид, но суров. Така че една салата с чия, настърган
морков, ряпа и пр., с малко зехтин, лимон - това е
страхотна здравословна храна.

знаете ли че

Знаете ли, че трябва
да изчакате 30 до 60
минути, след като
сте пили газирани
напитки, преди да
измиете зъбите си
Киселите напитки и храни увреждат повърхността на
зъба, като всъщност „омекотяват“ емайла. Измиването на зъбите с четка веднага след консумацията предизвиква по-нататъшно увреждане чрез премахване
на омекотената повърхност. Трябва да изчакате 30-60
минути преди да измиете зъбите си, за да позволите
на калциевите частици във вашата слюнка да „втвърдят“ зъба.

Знатете ли, че у нас
има нова професия
„Асистент на лекаря
по дентална медицина”
Знаете ли, че от няколко години в България съществува нова професия „Асистент на лекаря по дентална
медицина”? Едва ли. Но може би първо ще попитате
- какво означава „лекар по дентална медицина”? Означава стоматолог - от 2007 г. стоматолозите вече се
наричат лекари по дентална медицина. Асистентите
им пък са онези, които им помагат по време на тяхната работа с пациентите. Те освобождават зъболекаря
от онези дейности, които изискват време, помагат на
зъболекаря лечението да бъде по-ефектвно. Те асистират, администрират и подготвят лечението на пациента, спомагат за комфорта на пациента, като цялата отговорност за лечението и неговите резултати
носи зъболекарят. Асистентите могат да извършват
процедури по назначение от зъболекаря.
Асистент на лекар по дентална медицина е вече призната професия у нас с код 724010.

обява

ЦПО „Хипократ” организира
обучение за придобиване на
професията „Асистент на лекар по
дентална медицина”
Начало на курса: 20 септември 2014 г. - София
Изискванията за кандидатите са да имат завършено
средно образование, да са физически и психически
здрави.
След полагане на държавен изпит по теория и практика,
се придобива трета степен на професионална квалификация.
За работещи в дентални практики се предлага индивидуална програма на обучение.
При записване се заплаща 10% от стойността на курса
за запазване на място.
Място на провеждане:
София, бул. „Ал. Стамболийски” № 205,
Нипроруда, блок Б, ет. 2, зала 2
Форма на обучение:
съботно-неделен курс от 9 до 19 ч.
Цена: 1980 лв.
ЦПО „Хипократ”, тел.: 0887 44 57 38,
e-mail: hypokrat@abv.bg
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новата специализирана дентална клиника „Медстом-М”

О

ткриването на Специализираната ден
тална клиника „Медстом-М” през 2012 г.
е резултат от нашият досегашен успех и дългогодишен опит в областта на денталната медицина - със специален акцент върху естетичната
стоматология, лицево-челюстната хирургия, зъбопротезната имплантология и костно присаждане.
Множеството ни пациенти, техните препоръки и
съвети увеличиха стремежа за повишаване качеството в нашата работа. И с отговорността, с
която се грижим за денталното им здраве, ние
насочихме вниманието и развихме дейността
си, откривайки център, предлагащ:
■■ апаратури и оборудване на утвърдени световни фирми, отговарящи на найновите стандарти за качество;
■■ продуктови иновации извън прототипите за консервативно зъболечение;
■■ оптимизирани подходи, методологии и
организационни форми, гарант за предсказуемост на резултатите;

В

рубриката „Зъболекарят до нас” ще ви представяме дентални клиники и кабинети от цялата страна, водещи специалисти от всички
области на денталната медицина в България.
В бр. 1 на сп. „Съвети на зъболекаря” наш гост е
д-р Гассан Мохамед, управител и собственик на
дентална клиника „Медстом-М”, София. Спряхме
се на него не случайно. Той е носител на високото
отличие - първа награда в категория „Мениджър на
дентална клиника” от националния конкурс „Мениджър на дентална практика” през 2013 г. Конкурсът
се провежда под мотото „Добрият дентален мениджмънт в полза на пациента”. За пета поредна
година жури от специалисти избира най-добрите
дентални кабинети и клиники от цялата страна по
строги критерии. Един от най-важният е отношението към пациента, комуникацията с него, добрата
лечебна среда и комфорт, в които той е поставен.

■■ изключително професионална и
експертна грижа за пациента, индивидуално лечение - най-ефективното, ефикасното и най-малко инвазивното, в ценови параметри, съобразно възможностите на
всеки;
■■ комфорт и достъпност - удобство за
паркиране, спокойствие по време на манипулациите, затворен цикъл на диагностика и
лечение посредством собствена рентгенова
лаборатория и партньорски отношения с едни от водещите зъботехнически лаборатории в София.
Дейността на новата специализирана дентална
клиника „Медстом-М” покрива направленията:
терапия, ортопедия, ортодонтия, детска
стоматология, стоматологична и лицево-челюстна хирургия, пародонтология, зъбопротезна имплантология, физиотерапия, естетична стоматология.
Обслужваме клиенти на здравноосигурителните фондове ЗК „Уника Живот” АД и ЗОК
„Фи Хелт” ЕАД.
Работим по пакети на НЗОК за първична дентална дейност, специализирана детска дентална дейност и специализирана хирургична дентална дейност.

Съветите на д-р Гассан Мохамед в областта
на имплантологията и естетичната стоматология
Имплантология
Може би криете усмивката си, защото имате липсващи
зъби?
Може би не се чувствате сигурни с протезата, която носите?
Имате затруднения при дъвчене?
Ако ви липсват един или повече зъби и бихте искали да
се усмихвате, да говорите и се храните отново с комфорт и увереност...
За вас зъбният имплант е вашата добра новина!
Имплантите заменят липсващи зъби, включително техните корени. Изработени са от биологично съвместим
неутрален титан (металът е свръх лек, приема се благоприятно от човешкия организъм и не образува бактериална плака).
Имплантират се в костта на мястото на извадени зъби.
По време на оздравителния процес костта полепва по
импланта. През следващите 4 до 6 месеца - времето
на зарастване с костта, имплантът е покрит от венеца,
за да бъде предпазен от натоварване. Така имплантът
поема натиска от дъвченето вместо корена и нежно го
въвежда в челюстта, почти като естествения зъб.
Имплантите са идеален вариант за хора в добро общо
здраве, които са загубили зъб или зъби поради пародонтоза, нараняване, или някаква друга причина.
Поставянето на титаниев дентален имплант е толкова
естествена и рутинна манипулация, че може да накара пациента изобщо да забрави, че някога е загубил
зъб.
Каква е ролята на зъбния имплант?
● Да замени един или повече зъби, без да се засягат
съседните.
● Да осигури устойчивостта на мост или подвижността и
удобството на протеза.
Всеки път, когато го погледнете в огледалото, все
повече ще се уверявате в това, че зъбният имплант
е по-доброто решение на проблема с липсващите
зъби, защото:
● Естетически зъбните импланти изглеждат и се чувстват като свои собствени зъби!
Тъй като зъбните импланти се интегрират по естествен
начин в структурата на костта, се предотвратява загубата на костна маса и рецесия на венците, които често
съпътстват изкуствените зъби и протези.

Бъдете уверени - никой
няма да разбере, че сте
заменили изгубения
зъб с имплант!
● Поставянето на зъбни
импланти ви спестява това да жертвате съседните
зъби, като те бъдат изпилявани при поставянето
на мост. Собствените зъби остават недокоснати,
което ви осигурява дългосрочно устно здраве!
● Доверието в успешността на зъбните импланти ще
ви позволи отново да говорите и се храните в комфорт
и увереност! Те ще ви освободят от неприятните кликвания и колебания, които изпитвате, когато носите зъбни
протези. Те ще ви позволят да кажете сбогом на притесненията за разместени протези и грижата за пасти и
лепила.
ИСКАТЕ ДА СИ ПОСТАВИТЕ ЗЪБЕН ИМПЛАНТ?
Идеалният кандидат за зъбни импланти е в добро общо
и оралното здраве.
В зависимост от конкретното състояние и вида на импланта, избрани от вас и вашия лекар имплантолог, ще
бъде изготвен план за лечение, който да отговаря на вашите нужди и възможности.
Информираността на пациента е много важна. От основно значение е той да е напълно запознат със състоянието си и лечението, което ще се предприеме. Окуражаваме задаването на всякакви въпроси, които възникнат.
Подготовката преди лечение. Пациенти с противопо
казания за извършване на дентална имплантация се
консултират с необходимите специалисти, както и провеждат лабораторни и рентгенови изследвания или
предшестващо медикаментозно лечение.
Оформяме индивидуално досие на пациента с пълна
анамнеза, което гарантира безопасност и дава информация за състояния, изискващи предварителни мерки
при лечение.
Комфорт за пациента. Стараем се да осигурим на пациентите си максимален комфорт по време на лечебните процедури в обстановка на модерно оборудвани
и удобни стоматологични столове и перфектно обслужващ персонал.
Безопасността на пациента. Знаем, че предпазването
от разпространение на заразни болести като СПИН, херпес, хепатит и дори настинка е изключително важно и затова екипът ни взема под особено внимание хигиената
и стерилизацията в стоматологичните зали. Прилагаме
високи стандарти, надминаващи дори препоръките на
Столична ХЕИ и центровете за контрол по болестите.
Използваме маски и ръкавици за еднократна употреба,
които се сменят при всеки пациент. Всяка една част от
фиксираното оборудване се обработва с антибактериал
ни разтвори преди всяка клинична процедура. Инсталирана е система за осигуряване на стерилна вода. Използваме AUTOCLAVE стерилизация на всички инструменти преди зъболекарски преглед и лечение. Може да
сте убедени, че нашият персонал е специално обучен
за процедурите по стерилизация и разбира тяхната важност.
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естетична стоматология
Усмивката е най-привлекателната черта на лицето!
Доброто й здравословно състояние и красота може да
ви накара да се чувствате уверени, да промени начина
ви на живот, начина, по който мислите за себе си и начина, по който другите се отнасят с вас.
Естетичната стоматология може да преобрази оцветени, отчупени или криви зъби в зашеметяващи усмивки.
Ние предлагаме следните козметични процедури:
● Почистване на зъбен камък и избелване
с универсални избелващи системи;
● Избелване със студенолъчева лампа;
● Керамични фасети и композитно фасетиране
с фасети Componeer;
● Брекети;
● Титанови импланти
Избелване със студенолъчева лампа - връх в достиженията на избелващите технологии
Като дете всеки от нас е притежавал искрящо бяла усмивка, но консумирането на храни и напитки като кафето и соевия сос предизвикват потъмнявания по повърхността на зъбите. С течение на времето тези петна
проникват все по-дълбоко в зъба. Точно като белите
дрехи, изцапани с боя, и петната по зъбите са трудни за
почистване със стандартните методи. Тази съвременна
система за избелване почиства както повърхността на
зъба, така и неговата вътрешна структура.
Само за 30-40 минути петната и потъмняванията, натрупани с години, магически се изпаряват. Няма да ви
отнеме повече време от едно подстригване или един
маникюр - толкова е просто!

Споделете с нас!
Ако не сте доволни от външния вид на вашите зъби, обърнете се към нашите специалисти и те ще ви предложат различни варианти и възможности, които да ви осигурят
усмивката, за която винаги сте мечтали.

1000 София
бул. „Стефан Стамболов” № 6, ет. 1
тел./факс: +359 2 988 97 77
мобилен: 0895 07 17 17
e-mail: medstomm@abv.bg
www.medstomm.com
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Естетика с порцеланови фасети
Порцелановите фасети са удивително козметично решение за постоянна промяна на петнисти, нащърбени,
счупени, обезцветени, криви и разредени зъби, а дори
и за съживяване на стари коронки или мостове. Също
така те могат да се използват за трайно избелване на
зъби без характерното потъмняване при стандартното
избелване с гелове.
Денталните фасети могат да се създадат също както
тънки контактни лещи и да се поставят върху съществуващи зъби, без да е необходимо болезнено премахване на чувствителна зъбна тъкан.
С помощта на новата система за директно композитно
фасетиране COMPONEER само с едно посещение може ефективно да се постигне качествена изумително
лесна и естетична реставрация на предните зъби.
Не съществуват възрастови ограничения за корекцията на вашата усмивка и чрез брекети.
Ако костите и венците ви са здрави, възрастта не
представлява ограничаващ фактор. Около 20% от ортодонтските пациенти са възрастни.
А защо да не замените липсващ зъб с титанов имплант или пък да украсите инкрустирайки си циркониеви камъчета.

орално здраве

Енергийните напитки

вашите зъби
Тийнейджърите пият много от наптиките, за които се предполага, че повишават енергията. Вредни ли са?
Със сигурност не са добри за зъбите. Според проучване от 2012 г., публикувано в американското списание General Dentistry, енергийните и спортните напитки, които обикновено
са доста киселинни, могат да разрушат зъбния емайл. А когато емайлът е увреден, зъбите
могат да станат по-податливи към образуването на кариес, а също така и по-чувствителни към допир и температурни разлики. Изследователите са проучили киселинните нива
в 13 спортни и 9 енергийни напитки. Те са установили, че киселинните нива варират при
различните марки, дори при различните видове от една и съща марка, но като цяло и енергийните, и спортните напитки увреждат зъбите. Във връзка с това Академията по обща
стоматология в САЩ препоръчва хората да сведат до минимум употребата на спортни и
енергийни напитки и да използват дъвка без захар или да изплакнат устата си с вода след
консумацията им. Това ще повиши образуването на слюнка, което, от своя страна, помага
да се възстановят нивата на киселинност в устата до нормалните.
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орална хигиена
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Води за уста
В аптеките или магазините виждаме рафтове,
пълни с различни видове води за уста и се чудим дали наистина има полза от тях.
Когато се обсъжда дали водите за уста „работят”
или не, важно е първо да решим какво очакваме
да постигнем, когато ги използваме. На пазара
има зашеметяващ брой води за уста. Най-общо
те се класифицират като терапевтични или козметични.
Козметичните води за уста могат да придадат
приятен вкус или ментолов аромат, но дали „работят” или не, зависи от това дали сте доволен
от резултата. Ефектът им е временен, те не допринасят за подобряване на оралното здраве.
Трябва да отбележим обаче, че само защото са
козметични, не означава, че не са от полза. Със
сигурност няма нищо лошо в премахването на
неприятния дъх.

Н

ай-добрият
източник на
информация за вас и
вашето орално здраве е
денталният лекар

Терапевтичните води за уста са тези, които наистина подобряват оралното ви здраве. Те могат
да бъдат класифицирани като антикариесни (предотвратяващи образуването на кариес) и антибактериални.
Нека първо да разгледаме антикариесните води
за уста, налични на пазара. Като цяло това са разтвори осигуряващи 0,5% натриев флуорид. Когато обсъждаме ефективността на водите за уста,
наличието на натриев флуорид е „номер едно”.
Има много проучвания, които доказват, че при редовно използване на вода за уста, съдържаща натриев флуорид, заедно с поддържането на добра
орална хигиена, вероятността от появата на нови
кариеси значително намалява.
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Популярните антибактериални води за уста съдържат много активни съставки като триклозан,
екстракт от Sanguinaria, цинк или етерични масла,
като например ментол и др. Всяка от тези съставки спомага за намаляването на бактериите и плаката в някаква степен, което води до намаляване
на гингивита (възпаление на венците) и лошия
дъх, когато се използват в комбинация с измиване
с четка и почистване с конец за зъби.
Хлорхексидинът (Chlorhexidine), съдържащ се
в някои води за уста, е съставката, която е найподробно проучена и използвана. Той е ефективен за контрол и на гингивита, и на кариесите.
Хлорхексидинът предотвратява полепването на
бактериите по зъбите и съответно образуването
на плака. Той се използва от десетилетия след хирургични интервенции или когато не е възможно
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по друг начин да се извърши ефективен контрол
на плаката. Хлорхексидинът наистина може да
оцвети зъбите при някои хора, но това може да
бъде премахнато с ултразвук или полиране.
Напоследък водите за уста, съдържащи хлорхексидин, се използват в комбинация с флуоридни води за уста за намаляване на високите нива
на кариес.
Надяваме се тази информация да ви помогне да
разграничите многобройните флакони с води за
уста на пазара. Най-добрият източник на информация за вас и вашето орално здраве обаче е денталният лекар. При следващото си посещение в
кабинета попитайте дали е необходимо да добавите и вода за уста към обичайната си устна хигиена.

новини

Ултрамодерен
апарат в битка срещу
кървящи венци

Н

ад 40 пациенти от цялата страна с кървящи венци и разклатени зъби вече се възползваха от ултрамодерен апарат, за да се
преборят с пародонтита, съобщават от дентална
клиника „Кавидент” - https://www.facebook.com/
kavident.
„При разклатени зъби ефектът е видим след 3-4
посещения при зъболекаря. Кървенето спира още
след първата процедура. Много бърз е ефектът и
при периимплантит – възпаление около поставени
зъбни импланти”, обяснява д-р Пламен Бързашки.
Д-р Бързашки е преминал специално обучение,
за да внедри авангардната технология у нас. Така
България стана 6-ата страна в света - след Франция, Германия, Испания, Англия, Словения и Румъния, където лекуват този род проблеми по последния писък в зъболечението.
„28 от пациентите ме потърсиха заради разклатени и набедени за вадене зъби основно във фронталната област (предни зъби), а останалите са с
възпаление около импланти или с общи възпаления на венците с кървене”, пояснява още д-р Бързашки.
Интересно е, че голямата част от пациентите му
опитали с известна доза недоверие, но бързо усетили предимствата.
Лечението с новия уред изисква до 6 сеанса. Всяка процедура трае по час и половина. През това
време пациентът седи удобно, разположен на
стол, гледа филм, работи на лаптопа си или чете
книга през iPad, уточняват от „Кавидент”.
Популярно наричат апарата „електронен доктор”
- защото лекува с електромагнитни лъчи. Предимствата му са в това, че лечението е безкръвно и
при манипулациите не се налага контакт между

него и увредената тъкан, обяснява д-р Бързашки.
Апаратът облъчва клетките на организма така, че
те се „скупчват” около увредените тъкани и започват да „попълват” липсващите клетки на костната тъкан и венците. Това замества операции,
при които в устата на пациента се поставят скъпи
костозаместващи вещества.
„Революционният метод се препоръчва и за профилактика, тъй като в устната кухина съществуват агресивни бактерии, които могат да увредят
зъбите и венците”, посочва д-р Бързашки.
„Електронният доктор” се използва и при поставяне на зъбни импланти и присаждане на тъкани.
Лечението дава най-добри резултати, когато се започне, преди да се е появило кървене на венците,
обясняват специалистите. Иначе ефективността
на метода се проявява, дори когато пациентът лекува зъби с извадени нерви.
„Най-хубавото е, че се запазват собствените зъби
на пациента. Колкото и хубави да са изкуствените
(имплантите), не могат да се сравнят с естествената захапка, дарена ни от природата”, категоричен е д-р Бързашки.
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Д-р Нелия Михайлова първият победител
в конкурса
“Мениджър на дентална
практика”
Конкурсът „Мениджър на дентална практика” се
провежда за първи път през 2009 г. по идея на професионалното издание на българските зъболекари
„Стоматологичен свят”. Организатори са Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ)
и Асоциацията на денталните дилъри в България
(АДДБ).
Целта на конкурса е да открои и отличи дентални
кабинети и клиники от цялата страна, които създават комфорт и модерна лечебна среда за пациента.
Мотото му е „Добрият дентален мениджмънт в полза на пациента”. Популярен е като „българските зъболекарски „Оскари“, които традиционно се
връчват на тържествена церемония всяка година
през октомври в Пловдив.
Победители се излъчват в три основни категории:
„Мениджър на дентален кабинет”, „Мениджър на
дентална клиника” и голямата награда - „Мениджър
на дентална практика” и носител на статуетката
„Творецът”.
Досега носители на високия приз са били д-р Нелия
Михайлова, дентален център „Изидент”, Пловдив,
д-р Катя Славова, дентална клиника „Биодент”,
Елин Пелин, д-р Гайс Бадер, дентална клиника
„Д-р Гайс”, София, д-р Спаска Фезова, дентална
клиника „Дентафейс”, Благоевград и Юлия Радева,
дентална клиника „Дентапрайм”, Варна.
Още през 2009 г. Асоциацията на денталните дилъри в Европа приветства уникалната българска
инициатива и призова членовете си да организират такъв конкурс в своите страни.
В този брой ви представяме първия победител в конкурса - д-р Нелия Михайлова.
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машини, рентгенови апарати за секторни и панорамни снимки, физиотерапевтичен комплекс и
множество диагностична и лечебна апаратура.
В лечебното заведение се постига затворен цикъл
на комплексна дентална диагностика и лечение
на съвременно равнище. Изключителна привилегия за пациентите са дежурствата в събота и неделя. При необходимост се извършват консултации
и лечение на място от преподаватели специалисти
от Факултета по дентална медицина - Пловдив.
Центърът има дългогодишен опит в областта на
денталния туризъм. Поради особеностите на този
вид зъболечение е сформиран специален екип от
добре обучени зъболекари, медицински сестри и
зъботехници, които извършват голям обем от работа за кратки срокове. Разработена е специална
програма за свободното време на пациентите и
дори подходящ хранителен режим в зависимост
от лечението им.

П

ървият победител в конкурса „Мениджър
на дентална практика” 2009 г. се казва
д-р Нелия Михайлова от Пловдив. Тя
основава своя дентален център „Изидент” през
2000 г. и само 9 години по-късно грабва престижната награда.
За читателите на „Съвети на зъболекаря” д-р Михайлова споделя: „За нашата клиника наградата
дойде малко преди да празнуваме своята
десетгодишнина. Тя ни показа, че посоката на
развитие през годините е вярна. Уважението,
получено от колегите, се превърна в невероятен
стимул за всички ни да докажем, че изборът не
е бил случаен. Подновихме част от оборудването
и закупихме нова техника. Разработихме образо
вателни брошури за пациентите, с което се надявам
да ги направим по-съпричастни към процеса
на лечение. Вярвам, че добрата организация
на работата, доброто техническо оборудване
и продължаващата квалификация на екипа са
гаранция за качеството на дейността ни”.

Личната безопасност на пациента е основен приоритет. Спазването на съвременните изисквания
за механично-биологична и химична обработка
на инструментариума, в съчетание с модерен стерилизационен блок и индивидуално пакетирани
инструменти, елиминират напълно риска за всеки
посетил практиката пациент.
„Никога не сме искали да сме най-големите, а
най-добрите!” - този принцип, изповядван от д-р
Нелия Михайлова, формулира в едно изречение
усилията на екипа на денттален център „Изидент” да предложи и даде най-доброто от себе си
за пациентите.

Ако сте в Пловдив и решите да посетите дентален
център „Изидент”, ще го откриете лесно. Намира се срещу входа на Панаирното градче - до х-л
„Марица”, на ул. „Мария Кюри” 13. Разположен е
на партерния етаж на новопостроена кооперация
- с 6 зъболекарски кабинета, рентгенов и офис
кабинет, стерилизационна, регистратура и други
сервизни помещения.
В центъра работят 15 зъболекари, 10 медицински
сестри, рентгенови лаборанти и санитарки.
Оборудван е с нови, съвременни стоматологични
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новини

Дeнтална клиника „Бургасдент” Ви предлага
избелване на зъби за красива и сияйна усмивка с фотополимерна лампа или диоден лазер
Dr. Smile, при което за 1 час може да получите
няколко тона по-бели зъби. Промоционалната
цена от 500 лв. е общо за двама пациенти, при
единична цена на процедурата 450 лв.

Процедурата се предхожда от предварителен
профилактичен преглед, почистване и полиране на зъбите.
От сайта на клиниката http://www.burgasdent.
com можете да изтеглите и разпечатате една
забавна книжка за деца - чудесно забавление
за семейните вечери. Книжката е полезна за
малки и по-големи деца, за знаещи и незнаещи английски език. Разпечатайте, попълнете,
оцветете, свържете. Задачата е ясна за всички
деца дори и без да четат условието. Кръстословицата е за ученици.

Клиника „Абил” има удоволствието да ви покани
в обновения си сайт с нова визия, удобен за ползване дори от таблет
или мобилен телефон!
www.abilclinic.eu

За пета поредна година „Ортос-Дент” в Сливен предлага безплатни ортодонтски прегледи
за децата. От клиниката напомнят на родителите, че най-подходящото време за първо посещение при ортодонт е около 7-годишна възраст.
Научете повече на http://www.orthos-dent.com

Ако се нуждаете от профилактичен преглед, лечение или искате да промените своята усмивка,
заповядайте за безплатна консултация в денталната практика на
д-р Ели Бацелова в Пловдив.
Екипът ще изготви за вас индивидуална програма, ще планира
необходимото лечение и заедно с
вас ще постигне желаните резултати.
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Мисия „Дентален дом”
В
секи един клиницист в определен момент от
своята практика пренебрегва факта, че детето не

е просто „малък възрастен”. Към децата трябва
да имаме индивидуален подход, неограничено
търпение, специално отношение. Съвременните тенденции се обединяват в създаването на т.
нар. „Дентален дом”.
Първото посещение на детето в т. нар. „Дентален дом” е необходимо да се осъществи непременно преди навършване на едногодишна
възраст.
Родителите биха попитали веднага: „Защо толкова рано?” Възрастта никак не е ранна, а световнопризната за най-подходящата и има за цел
да се обединят въпроси като: Оралната грижа
на детето, да се насърчават родителите към дентални грижи, диетата на детето и най-същественото е да се определи рискът от кариес на детето. Специалистът при този първи преглед има
за цел да определи риска от кариес, да създаде
индивидуална лечебно-профилактична програма и да назначи за всяко дете периодични орални прегледи и реоценка на риска.
Необходимо е децата да израснат с мисъл за
денталния лекар, свързана с нормални и приятни усещания и отношение. Абсолютно погрешно е само болката да кара родителите да водят
децата си в денталния кабинет.

Нов шанс на всички свои пациенти дава

Студио за естетична дентална медицина
„Мегадент” в Стара Загора - бърз кредит за
стоматологични услуги. Одобрение до 15
минути. Срок от 3 до 60 месеца. Само срещу лична карта.
Научете подробности тук.

Видеодемонстрации как правилно да използва-

те четка за зъби и конец, за да почистите ефективно зъбите си можете да видите в сайта на д-р
Михаил Далемски. Вижте видеото тук.

Родители, от вас зависи да превърнете денталния кабинет в „Дентален дом” за вашето дете
и то с радост и нетърпение да чака следващата
визита.
Ние в „Мегадент” искрено вярваме в тази концепция и се стремим неизменно да я прилагаме
в ежедневната си детска практика. За тази цел
има обособен дентален детски кът и с нашите
малки пациенти винаги работим на принципа
„Кажи, покажи, направи”, за да може те да са
спокойни и всеотдайни и за в бъдеще да се изградят като такива пациенти и да могат да се усмихват със самочувствие ежедневно.
Дентално студио „Мегадент”
Д-р Диана Бушкалова и д-р Нели Караколева

50 лв. отстъпка от цената за почистване

на зъбен камък и избелване на зъбите предлагат
от дентален център „Изи Дент” в Пловдив.
Научете повече и за другите специални оферти
на http://www.izident.com

300 лв.
250 лв.

вашите въпроси

отговор
Д-р Венета Павлова,
София:
Аз лично работя с удоволствие и с мъже, и с жени пациенти. Да, наистина мъжете
са по-страхливи, но жените
са по-суетни. Обикновено с
мъжете по-бързо стигаме до крайния план на
лечение - започваме веднага работа. С жените се налагат повече срещи и предварителни
подробности, преди да започнем, но в това
няма нищо лошо, защото жените са нежната
половинка, за която външният вид е много
важен. Все повече мъже напоследък също
стават по-суетни, но като цяло с двата пола
се работи лесно, защото усмивката и денталното здраве са изключително важни за увереността и самочувствието на нашите пациенти, а една усмивка преобразява човека.

Въпрос на Катето Евро:
С кого работи по-трудно зъболекарят с мъжете или с жените?
Аз имам наблюдения, че мъжете
са по-страхливи от нас, жените.

отговор
Бисер Димитров, зъботехник,
София:

Въпрос на таксиметров шофьор от София:
Приказва се, че металокерамичните
коронки отмирали. На тяхно място
идвал цирконият. Вярно ли е това?
Какви са предимствата, ако е вярно?

Вярно е, но не съвсем. Какво е предимството на циркония? Той е безметален материал. Така че, от гледна точка на естетиката, цирконият е
по-добър, защото пропуска светлина.
Другото му предимство е биологичната поносимост.
Проблемът специално за металокерамиката е, че самият скелет е метален и е невъзможно да премине
светлината. Предимството й – най-вече по-ниската
цена. Понякога индикациите са такива, че няма как
да се изпозва цирконий, а скелетите задължително
трябва да бъдат металокерамични, защото дебелината на връзките, на самите мостове, в различни случаи
не позволява да се използва цирконий. Не може да се
каже, че отмират металокерамичните корони. Търсят
се материали, които да ги заместят. Цирконият е един
от тях, той е по-добър - няма метални йони, които да
оцветяват шийката на зъба. Недостатъкът е високата
му цена. Другите корони, които идват на мястото на
металокерамичните, са полимерните. Вече има много добри фотополимерни корони с различни скелети.
Да, цирконият е по-добър от металокерамиката, но
всичко опира до самата индикация и какво трябва да
бъде направено в устата на пациента.
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Задайте вашите въпроси на e-mail:
„Съвети на зъболекаря”:
saveti.z@abv.bg
Асоциация на денталните мениджъри в България:
admbul@gmail.com
ВОДЕЩ БРОЯ
Д-р Диана Бушкалова,
Стара Загора
тел. 042/601 259,
042/978 910
мобилен:
0887 625 347
www.megadent-bg.com

Дентални практики,
членове на АДМБ
Дентална клиника „Абил”, Тервел, д-р Фикрет Абил

www.abilclinic.eu

Дентални кабинети AllDent, Пловдив, д-р Евелина Печева

www.alldentcenter.com

Стоматологичен кабинет „Д-р Ани Вълова”, Враца

www.stomatologvratsa.com

Дентален център „Биодент”, София, Елин, Пелин,
д-р Катя Славова,

www.biodent.bg

Дентална клиника „Бургасдент”, Бургас, д-р София Буджева

www.burgasdent.com

Дентално студио „Бързашки”, Чепеларе
д-р Пламен Бързашки,
Д-р Борис Белчев, Пловдив
Дентална клиника „Дентапрайм”, Варна,

www.dentaprime.com

Стоматологична клиника „Д-р Даниела Кунева”, Варна

www.kunevadent.com

„Дентафейс”, Благоевград, д-р Спаска Фезова,

http://denta-face.com

Дентална клиника „Дукови”, д-р Мария Дукова, Русе,

http://www.dukovi-clinic.com

Д-р Дора Русинова, Пловдив,

www.slideshare.net/vergilpenkov/prezentation25406677

Дентални клиники „ЕО Дент”, София, Перник,
д-р Венета и Валентин Павлови

http://www.eo-dent.com

Дентален център „ЕМ Дент”, Шумен, д-р Магдалена Тарлева
Дентален кабинет „Д-р Ели Бацелова”, Пловдив

www.bacelova.com

Дентален цетър „Изидент”, Пловдив, д-р Нелия Михайлова

www.izident.com

Д-р Иванка Обрешкова, Бургас

www.dr-obreshkova.com

Дентален център „Кавидент”, София, д-р Ваня Цекова,

www.kavident.com

Д-р Камен Петракиев, Плевен
Д-р Миглена Теофилова - Перник
Дентално студио „Мегадент”, Стара Загора,
д-р Диана Бушкалова

http://www.megadent-bg.com

Специализирана дентална клиника „Медстом”, София,
д-р Гассан Мохамед

www.medstomm.com

Зъболекарска практика „Мидентал”, София,
д-р Михаил Далемски

www.midental.info

Д-р Милен Димитров, Добрич
Д-р Мария Стайкова, Пловдив
Дентални клиники „Недялков”, София

www.klinikinedialkov.com

Стоматологичен кабинет „Д-р Наталия Топузлиева”, София,

http://www.top-dent.net

„Ортосдент”, Сливен, д-р Мария Ненчева

http://www.orthos-dent.com

МДЦ „Свети Панталеймон”, Плевен, д-р Поля Петева

www.svetipantaleimon.com

Д-р Радостина Щерева, Пловдив
Д-р Радослав Таков, София
Дентален кабинет „Д-р Станимир Банчев”, Хасково

http://www.dr-banchev.com

Дентална клиника „Света Аполония”, Русе,
д-р Соня Еленкова

http://sveta-apolonia.bg

Дентална клиника „Света Аполония”, София,
д-р Венцислав Стоев

www.apoloniadent.com

Д-р Тоска Христозова, Първомай
Д-р Юра Пандушева, Пловдив

www.jura-pandusheva.com

Дентална клиника „Д-р Юри Василев”, Тутракан

За да посетите сайтовете на денталните практики, кликнете върху тях с мишката.

