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Уважаеми читатели,
Трима от вас, които участваха в
играта „Познайте на кого са тези
усмивки” в бр. 1 на „Съвети на
зъболекаря” и дадоха 4 верни отговора, чрез жребий получават
безплатно почистване на зъбен
камък и полиране.
Това са:
1. Меглена Недкова
2. Валентина Милева
3. Б. Давудова
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Мария Игнатова

4

Христо Мутафчиев

„Съвети на зъболекаря” е издание на:
АСОЦИАЦИЯта НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
и в. „Стоматологичен свят”
Публикуваните материали и мнения в сп. „Съвети на зъболекаря”
не могат да заменят консултацията с личния ви зъболекар.
www.admb.bg

усмивки!

Познайте на кого са тези
Уважаеми читатели,
Продължаваме с играта „Познайте на кого са тези
усмивки”. Отново трима от вас, които участват в
нея, чрез жребий ще получат безплатно почистване на зъбен камък и полиране.
За да се включите, трябва да посетите сайта на
Асоциациятана денталните мениджъри в България - http://admb.bg.

На определеното място напишете вашите отговори, трите си имена, e-mail, населено място и телефон за контакт (последният не е задължителен).
Имената на спечелилите ще обявим в следващия
брой на изданието, който ще излезе в края на август 2014 г.

а. Здравко от Ритон
б. Орлин Горанов
в. Орлин Павлов

1

а. Николина Чакърдъкова
б. Катя от Ритон

1) Известен българки певец.
Едва ли ще го видите да се
изявява на сцената сам.

в. Силвия Кацарова

а. Лили Иванова
б. Камелия Тодорова
в. Бойка Велкова

3
4) Каратист и професионален
артист с рядко срещана
„Фамилия”

2

а. Деян Донков
б. Иво Аръков

2) Царица в пеенето и
джаза. Работата я свързва с
много известни личности от
световния шоу бизнес

4 съвети

3) Минимум „Сто пъти” е
излизала на бис. През 2012
г. отбелязва 35 г. на сцената
с национално турне и голям
концерт

на зъболекаря

в. Асен Блатечки
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знаете ли, че

Как се получават
ивиците в
пастата за зъби
Произвеждането на паста за зъби на ивици е само с
естетическа цел и не предоставя значима функционална полза. Макар че има много производствени
дизайни, ивиците в пастата за зъби могат да се получат чрез използване на тръба, която има два отделни резервоара, всеки напълнен с цветна паста за
зъби. Когато тръбата се притисне, двете цветни пасти излизат през отвора на слоеве от два цвята. Това е
просто изобретение, използвано от производителите на паста за зъби в продължение на десетилетия.

Пастата за зъби на ивици е
патентована за първи път
през 1955 г. от Leonard L. Marraffino
от Mount Vermon, NY.

Отхапването
от голям
бургер може
да увреди
челюстта ви
Челюстта ви може да пострада, когато отхапвате
твърде големи хапки. Когато отваряте устата си много
широко, рискувате да получите разтягане или разкъсване на мускулите около челюстта или нараняване на
ставата на челюстта. Хора с темпоромандибуларни
нарушения (проблеми с челюстта, челюстните стави
и лицевите мускули, които контролират дъвченето и
движението на челюстта) са в повишен риск и трябва
да са много внимателни да не отварят устата си твърде широко.
Така че следващият път, преди да „забиете” зъбите
си в двоен бургер или извънгабаритен сандвич, смачкайте го малко с пръсти или го разделете на части, за
да предотвратите риска от увреждане на челюстните
стави или мускулите около тях.

съвети на зъболекаря
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Дентални грижи
при деца с хронични
заболявания
Лошата орална хигиена при децата
с хронични заболявания ги поставя в риск

6 съвети
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А

ко сме щастливи, животът е хронично състояние! „Хроничен” идва от гръцката дума
„chronos” и означава „време”. В медицинския смисъл обаче думата се свързва с различни
дългогодишни заболявания и разстройства. Почти
всички деца имат някакви здравословни проблеми
по време на ранната детска възраст и детството, но
тъй като повечето от тях са леки, те идват и си отиват и не са в противоречие с ежедневния живот и
развитие. Може да се твърди, че детските болести
играят роля в развитието на имунната система. Въпреки това, за някои деца с хронични заболявания
(известни още като деца със специални здравни
нужди), се засяга всекидневният живот през цялата детска възраст и след това.
Денталната помощ е най-пренебрегваната здравна грижа при деца и юноши с хронични състояния
и болести. Разбирането на медицинските състояния на децата е от решаващо значение за детската
стоматология, особено когато напредъкът в лечението и технологиите удължиха живота на повече
деца и юноши с хронични заболявания. Млечните
зъби са важни за всички деца за нормалното им
израстване и развитие, за хранене, говорене и социално развитие. В допълнение, те играят ролята
на пазители на място за постоянните зъби. Това е
особено важно за децата със специални здравни
нужди, много от които са в риск от забавено развитие и хранителен дефицит и са по-податливи
към образуването на кариеси.
За деца с хронични заболявания и разстройства
са необходими специално внимание и стоматологични грижи. Широк спектър от хронични заболявания измъчват децата и могат да се отразят
на техния интелектуален капацитет, поведение и
физическо развитие, което може да компрометира способността им да потърсят дентална помощ.
Има много общи проблеми и полезни стратегии,
които гарантират възможността за нормално развитие на устната кухина, за предотвратяване на
заболявания на зъбите и поддържане на здравето.
Когато се изпълняват, те могат да улеснят и допълнят цялостното им социално и емоционално
здраве и благополучие.

Хронични състояния
Хронично здравно състояние се дефинира
в тази статия като здравен проблем, който
продължава повече от 12 месеца, засяга
нормалната дейност на детето, изисква
регулярни посещения в болница и/или
домашни грижи, и/или пълни медицински
гриже за детето.
Въпреки че всяка болест е различна,
семействата на деца с хронични
заболявания имат много общо помежду си.
Да се научи как да се управлява хронично
състояние може да бъде много трудно за
детето, за родителите, за братята и сестрите
и за приятелите. Така например въз основа
на това определение, около 15% до 18%
от децата в САЩ живеят с хронично
здравословно състояние.
Има и връзка между орални и системни
заболявания, които засягат децата с
някои хронични заболявания. Например,
нелекуван кариес може да компрометира
общото здраве на децата, диагностицирани
с рак, подложени на лъчетерапия или
химиотерапия. В допълнение, болка,
причинена от нелекуван кариес, се свързва
с отсъствия от училище и лошо представяне
в училище - фактори, които имат социални
последствия, простиращи се далеч отвъд
ранната детска възраст.
“Хронично състояние” е общо понятие.
Деца с хронични заболявания могат да
бъдат болни или да са добре във всеки даден
момент, но те винаги живеят с тяхното
състояние. Няколко примера за хронични
състояния са: астма, диабет, церебрална
парализа, сърповидно-клетъчна анемия,
кистозна фиброза, рак, СПИН, епилепсия,
спина бифида, вродени сърдечни проблеми.

Денталната помощ

е най-пренебрегваната
здравна грижа при деца и
юноши с хронични състояния
и болести
съвети на зъболекаря
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Поведенчески състояния

Развитие на зъбни дефекти

Поведенчески състояния като аутизъм, интелектуални затруднения, дефицит на вниманието и хиперактивност, водят до намаляване на желанието или
способността за извършване на обичайни всекидневни дейности. Много деца със специални нужди (и техните родители) не могат да разберат необходимостта от превенция или как да провеждат
ефективна орална хигиена. Децата с физически увреждания, например, може дори да не са способни
да извършват ефективна орална хигиена без чужда
помощ. Наложително е родителите им да потърсят
инструкции и обучение от дентални специалисти,
за да се научат как да поддържат устната хигиена
на детето със специални нужди.

Деца с хронични заболявания е по-вероятно да
се родят с дефекти в развитието на зъбите. Един
пример е хипоплазия на емайла („hypo” – под;
„plasia” – растеж) – състояние, при което има недостатъчно количество емайл по зъбите. Емайлът
е едно от най-твърдите вещества, произведени в
животинския свят, и образува най-външния слой
на короните на зъбите.
Деца, диагностицирани със състояния като например синдром на Даун, синдром на Тричър Колинс или синдром на Търнър (генетично вродени
дефекти), са изложени на риск за развитие на дефекти на зъбите, тъй като са родени с много ниско
тегло.

В допълнение, някои деца със специални нужди
могат да имат рефлекс за задавяне, включващ непоносимост към пастата за зъби, проблем с изплюването или да държат устата си отворена. Тези фактори още повече затрудняват родителите,
когато почистват с четка зъбите на детето.

Някои от тези деца, включително тези със затруднения в гълтането или с интелектуален дефицит,
може да имат проблеми с храненето, включващи
продължително хранене и задържане на храна
(трупат храна в бузите си).

8 съвети
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Хронични болести
и зъбен кариес
Зъбният кариес е основната причина за загубата
на зъби при децата. Ацидогенните (киселинно образуващи) бактерии произвеждат киселина от захарите, съдържащи се в храната, която причинява
кариес. Тези бактерии, които живеят в биофилм,
образуващ се по зъбите, обикновено се предават
от майките на децата чрез ежедневни дейности,
като общи прибори, целуване и дори облизване на
биберона. Майките с нелекуван кариес е по-вероятно да заразят децата си. И други хора с лошо
орално здраве и в близък контакт с детето - брат,
сестра и др. - също могат да заразят детето.
Бактериите, които причиняват кариес, „процъфтяват” при диета на детето, богата на въглехидрати
- хляб, ориз, бисквити, бонбони, сладкиши, мед,
газирани напитки, спортни напитки и плодови
сокове. Подсладени лекарства и хранителни напитки и шейкове, които много деца с хронични
заболявания приемат редовно, също са с високо
съдържание на захар и са киселинно образуващи.
Консумирането на тези богати на въглехидрати
храни повече от няколко пъти на ден, извън времето за хранене, създава среда, която едновременно
привлича киселинно образуващите бактерии и им
позволява да се размножават по-бързо. По-важното е, че постоянната киселинност пречи на способността на слюнката да неутрализира киселината,
което обикновено отнема около един час. Така почасовото приемане на лекарства или леки закуски,
съдържащи захар, означава, че устната кухина е
винаги кисела. Това на първо място води до “деминерализация,” разтварянето на емайла и образуването на бели петна по зъбната повърхност. Този
ранен признак на разпад е обратим. Зъбите могат
да бъдат “реминерализирани” с намаляването на
киселината и адекватна експозиция на флуорид.
Добре определено време за хранене и ограничаване на леките закуски (за предпочитане с невъглехидратни храни) плюс да не се позволява на
децата да похапват и пият газирани напитки по
цял ден, дават възможност на слюнката да неутрализира киселината и да върне устата към нормалното. Неовладените бели петна в крайна сметка
ще прогресират до кариес.

Правилно количество паста
за децата
Децата обикновено слагат върху четката повече
паста за зъби от препоръчваното. Повечето паста
за зъби увеличава вероятността детето да поеме
много повече флуор.

Точното количество паста за зъби за едно дете е
колкото грахово зърно или приблизително с размера на техния нокът.
Ако количеството паста за зъби е повече, тя може да бъде погълната от детето, като увеличи или
превиши необходимото дневно количество.

Специална грижа
за специални нужди
Всички деца трябва да бъдат заведени за първи
път на зъболекар, преди да навършат 1 годинка. Това посещение ще гарантира, че детето има
“дентален дом”, в който редовно се предоставя
превантивна грижа и, когато е необходимо - се
провежда лечение. В случаите, когато вече има
кариес, могат да бъдат използвани дентални техники за възстановително лечение, които да сведат
до минимум дискомфорта и да премахнат необходимостта от местна упойка. Тези техники са бързи и ефективни - особено полезно при лечение на
деца с хронични заболявания.

Флуор
Флуорът е естествен елемент, който укрепва зъбния емайл по време на неговото развитие, когато е
включен в структурата на емайла, като го прави поустойчив на киселинна атака. Флуорът също така
повишава устойчивостта, когато се прилага локално на повърхността на зъбите. Най-рентабилното
доставяне на флуор е флуорирането на питейната
вода. Препоръчителното количество на флуор в
питейната вода е 0,7 части на милион - много малко количество, което извървява дълъг път.

съвети на зъболекаря
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Флуорът е активна съставка в пастите за зъби. Почистването на зъбите на детето с флуорна паста за
зъби е ефективно за предотвратяването на кариес.
Трябва да използвате само една намазване за деца под 2-годишна възраст и количество колкото
грахово зърно за деца над две години. Странични
ефекти се появяват, само ако на децата се разрешава да ближат или да преглътнат ароматизираната
паста за зъби. Измиването на зъбите с флуорирана
паста два пъти дневно е по-ефективено от измиването им веднъж на ден. Децата могат и сами да
мият зъбите си, когато пораснат, но трябва да има
надзор от възрастен.

допълва ефекта на флуора и има малко странични
ефекти.

Въпреки че е полезен, само флуорът е малко вероятно да предотврати зъбния кариес при деца,
които вече са заразени с бактерии, причиняващи
кариес или имат неправилно хранене.

Практики за орална хигиена

Независимо дали ще започнете като измивате
зъбките на вашето дете или ще демонстрирате и
след това ще следите дали успешно изпълняват
техниките за устна хигиена, вие създавате подходящи хигиенни практики, които остават за цял
живот.
Понякога най-добрата мотивация и стимул за
формирането на навици за поддържането на устната хигиена е поведението на по-голям брат или
сестра, който действа като модел за подражание.

ксилитол (Xylitol)

В зависимост от степента на физическите и умствени способности, може да е трудно да поддържате здравословни дентални навици у вашето
дете.

Ксилитолът е естествен подсладител, който подобрява здравето на устната кухина. Той изглежда и
има вкус на трапезна захар и може да се съдържа
в зърнени и други храни. Съществуват неоспорими научни доказателства за ползата от добавянето
на ксилитол към храната на деца в предучилищна
възраст, изложени на риск за кариес. Едно скорошно проучване на деца на възраст 15-30 месеца
е открило, че две супени лъжици сироп ксилитол
(ксилитол, вода и ароматни вещества) напръскан
върху зъбите два до три пъти на ден, намалява
зъбния кариес със 70%. Използването на Xylitol

„Моделиране и оформяне” е полезна техника при
обучението на децата в правилна хигиена на устната кухина. Например, измиването на зъбките на
детето с четка ще му помогне да научи необходимото движение и усещането за чисти повърхности на зъбите. Усещането за чисти зъби осигурява самооценка и засилва положителните навици.
Опитайте се да се създаде рутина и здравословни
навици в ранна възраст. Вашето дете може да измива зъбите си, заедно с по-голям брат или сестра. Децата са силни модели за подражание за
други деца.
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Ако имате много малко сътрудничество от страна
на детето, позицията „коляно до коляно” може да
улесни измиването на зъбките му. Може да бъде
използвана втора четка, поставена в устата, за да
се предотврати стискане или ухапване. При деца,
които не могат да изплакнат сами устата си, може да се използва памучна марля за подсушаване
след измиване на зъбите. Когато дойде време да
намерите зъболекар за детето, важно е да се свържете с такъв, който е обучен да предоставя грижи
на деца със специални нужди. Важно е също така
да има човек от екипа, който да бъде до детето по
време на лечението.

Хранителни практики
Деца, които имат нужда от специални диети (напр.
хранителни шейкове или напитки, както и чести
хранения, за да се повиши приемът на калории),
имат по-голяма необходимост от посещения при
зъболекар, особено когато са много малки. Родителите също трябва да бъдат обучени и бдителни
по отношение на признаците за развитие на кариес.
Препоръчва се възможно най-рано детето да бъде
отучено от шишето с биберон и бебешките чаши
и да бъде насърчавано да използва отворена чаша,
пълна с мляко или за предпочитане вода.
За успокояване на децата по време на сън или преди лягане много от хората, които се грижат за тях,
им дават шишета с биберон или бебешки чаши
със сладки напитки като сок или потопен с мед
биберон. Тази практика значително увеличава риска от кариес. Сок, разреден с вода, е също толкова вреден за зъбите, колкото и неразреден сок.

Хронична употреба
на лекарства
Деца с хронични здравни състояния обикновено имат нужда от лекарства за лечението им като антидепресанти, антихистамини, противокашлечни, бронходилататори (за подпомагане на
дишането), и муколитици (за отхрачване). Много
от тях предизвикват сухота в устата, което значително увеличава риска от кариес. Редица от тези
лекарства съдържат захар и са кисели - фактори,
които допринасят за кариес. След консултация с
личния лекар на детето, винаги, когато е възможно, лекарствата трябва да му се дават по време на
хранене.

Последиците не са неизбежни
Последиците от нелекуван кариес, включващи
чувствителност по време на хранене, болка и
абсцес, водят до лошо орално и общо здраве, като влияят върху качеството на живота. Деца със
зъбни кариеси имат също по-голяма нужда от
инвазивно дентално лечение, пломби, кореново
лечение, корони и екстракции, хоспитализация, в
редки случаи системни (общи) инфекции, които
могат да доведат до смърт, ако останат нелекувани. Здравните и социалните последици от лошото орално здраве на деца със специални нужди
подчертават значението от предотвратяването
на зъбен кариес и възможно най-малко инвазивно дентално лечение. Но тези последици не са
неизбежни. Денталната помощ и здрава уста са
изключително важна част от цялостното здраве и
благополучие. Нашите деца са нашето бъдеще и
всички деца са специални.
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анорексия
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Как зъболекарите разпознават
признаците на нарушенията в храненето

З

ъболекарят ми каза, че зъбите на дъщеря ми показват признаци на ерозия. Попита ме дали тя е прекалено
загрижена за теглото и външния си вид.
Има ли връзка между тези неща?
Наистина може да има връзка. Зъболекарят
ви е попитал за това как изглежда тялото й,
защото зъбната ерозия може да бъде знак за
булимия нервоза (терминът „булимия” идва
от гръцки и буквално означава „волски глад”)
- разстройство в храненето, характеризиращо
се с преяждане, последвано от предизвикано
повръщане.
Зъбната ерозия се характеризира със загуба
на емайл (а по-късно и дентин), вследствие
на излагане на киселина. Тя засяга повече от
90% от хората с булимия нервоза и 20% от
страдащите от анорексия нервоза (от гръцки:
an - „липса на” и orexis - „апетит”), хранително разстройство, характеризиращо се с гладуване. Има значително припокриване между
анорексия и булимия. Хората с анорексия по-

някога могат да преяждат, както и тези с булимия може да имат периоди на гладуване.
Зъбната ерозия може да бъде причинена и от
други кисели храни и напитки. В действителност газираните и спортните напитки и соковете с високото си съдържание на киселина са
причина номер едно.

Хранителни разстройства
и зъби
При булимия зъбната ерозия се причинява
от стомашната киселина, попаднала в устата
по време на повръщането. Тя е изключиелно
киселинна и увреждаща. Честотата на преяжданията, последвани от повръщане, определя
колко сериозно ще бъдат засегнати зъбите.
Обикновено ерозията вследствие на булимия
се забелязва върху предните зъби, предимно
от страната на езика и инцизалните (отхапващите) ръбове. Долните зъби са предпазени от
езика, когато човек повръща, така че именно
този вид ерозия е причина за безпокойство.
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Ерозията не е единственият знак, който зъболекарят може да забележи при хранителни
разстройства. При тежки случаи и слюнчените жлези могат да бъдат увличени, вследствие
на което двете страни на лицето, разположени
под ушите, могат да изглеждат подути. Небцето, гърлото и задната част на езика може
да са зачервени или травматизирани от пръстите или други предмети, използвани, за да
предизвикат повръщане. Киселинността на
съдържанието на стомаха може да увреди и
да причини язви по меките тъкани в устата.
Анорексиците могат да имат различни зъбни проблеми, защото те често са небрежни
към хигиената си като цяло, което включва и
неполагането на грижи за зъбите и венците.
За разлика от тях, хората с булимия, поради
естеството на хранителното разстройство,
са много загрижени за това как изглеждат и
поддържат отлична хигиена, в т.ч. и орална.
В действителност агресивното почистване на
зъбите с четка непосредствено след повръщане може да увеличи загубата на емайл при
булимиците. Те могат също да имат съвсем
нормален външен вид и тегло, което прави
болестта им по-трудна за откриване.

Какво можете да направите
Преди всичко проведете откровен разговор с
вашия зъболекар, тъй като той е този, който
е открил проблема. Разберете какво точно е
забелязал и степента на разпространение на
ерозията. Попитайте какво можете да направите в краткосрочен план. Например, важно
е да се знае, че измиването на зъбите с четка непосредствено след повръщане, може да
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увеличи зъбната ерозия. По-добре е устата да
бъде изплакната с вода, още по-добре с добавена в нея малко сода за хляб (тя неутрализира киселината) и да бъде оставена слюнката
– натурален неутрализиращ агент, да си свърши работата. Зъболекарят може да препоръча
вода за уста с натриев флуорид за укрепване
на зъбния емайл и намаляване на загубата му.
Попитайте го дали е забелязал и други тревожни знаци в устната кухина. Консултирайте се и със семейния си лекар.
Наблюдавайте поведението на дъщеря си и,
ако смятате, че тя може да има хранително
разстройство, не се колебайте да потърсите
професионална помощ. Колкото по-рано тя
започне да се лекува, толкова по-голям е шансът за оздравяване.

орална хигиена

Почистване на езика,
за да спрем лошия дъх

Л

ошият дъх (халитоза) се среща много
често и засяга милиони хора. В повечето
случаи причината е локална, което означава, че се крие в устата ви. Лошият дъх в устата
е резултат от действието на определени видове
бактерии, които произвеждат редица вещества,
включително летливи серни съединения, виновни
за миризмата на развалено яйце или риба. Въпреки че често се свързва с присъствието на пародонтално (на венците) заболяване, в много случаи доказателствата сочат, че причината за лошия дъх е
наличието на бактерии по повърхността на езика.
Контролирането на лошия дъх е насочено към

намаляване на бактериите както при пародонтит,
така и по повърхността на езика с подходящи
орални хигиенни мерки, включително с четка или
остъргване, а вероятно и на допълващото използване на антисептични средства.
Езикът е най-голямото „пристанище” в устата за
„подслон” на бактериите. При хората, които се оплакват от лош дъх, се наблюдава по-голямо количество налеп по езика, отколкото при останалите.
Редовното почистване на повърхността на езика,
по-специално насочено към отстраняването на налепа, е ефикасно за премахването на лошия дъх.
Остъргването на повърхността на езика може да
ви помогне да премахнете лошия дъх от устата!
Има ли някаква полза от остъргването на езика?
Въз основа на литературата, изглежда че няма
данни, които да обосновават необходимостта за
почистване на езика на регулярна основа, освен
ако има наличие на лош дъх. В този случай повърхността на езика трябва да се поддържа без
налепи, като четкането или остъргването се повтаря всеки ден.
Четкане или остъргване? Установена е малка, но
статистически значима разлика за намаляването
на бактериите, отговорни за лошя дъх, когато се
използват скрапери за език отколкото четки за намаляване на халитозата при възрастни.
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Човек е красив,
ако усмивката
му отива
16 съвети
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n Спомняте ли си първото посещение при
зъболекаря - разкажете за него!

с мен в един момент и простичко обобщиха „Ти
изкара страхотен черен дроб!”

- Точно първото посещение в зъболекарския кабинет не си го спомням, но по времето, когато бях
ученичка, училищата си имаха стоматологични
кабинети и често ни преглеждаха зъбите, някак си
естествено тръгнах на зъболекар още от малка, та
до ден днешен.

n Знаете ли някой виц за зъболекари - кажете
го. Ако трябва да запеете една шеговита (или
не) песен, свързана с тази професия, какъв ще
бъде текстът й - може да импровизирате?

n Изпитвате ли страх от зъболекаря?
Как човек трябва да преодолее страха от
посещението си при зъболекар?
- Никога не съм изпитвала страх от зъболекари и
ми е било чудно винаги, когато някой каже, че се
побърква от звука на машинките. Че какво толкова
- звук, като звук. Да не е трион! Е, не е най-приятното нещо, особено ако зъбът е болен, но днес има
толкова глезотии и толкова облекчаващи болката
начини, че няма място за страх.
n Детето ви страхува ли се - какво трябва
да направят, според вас, родителите, за да се
преодолее този страх?
- Моята дъщеря също се страхуваше, когато се налагаше да махат някой от млечните й зъби, но докторът й Богдан Димитров толкова я забавляваше,
че в един момент всичко се оправи, спря да плаче,
да се страхува и да мрази зъболечението. Родителят
трябва да успокои детето и да го убеди, ако е възможно, че изобщо не е опасно и животозастрашаващо да се седи на зъболекарския стол. Че е важно
зъбите да са здрави и чисти, и красиви, а пътят към
тези неща се пресича със зъболекарите понякога.
n Намирате ли нещо общо между професията
на певеца и тази на зъболекаря - творци? Какви са впечатленията ви от вашия зъболекар.
И от българските зъболекари? Нещо любопитно от „срещите” ви със зъболекарите?
- Няма много общо между двете професии, защото зъболекарската е много сериозна, отговорна и
научна. Не подценявам моята професия, но не могат да се сравняват. Може би усмивката е общото
между нас, т.е. лекарите я лекуват, създават я, а
ние, пеещите, я предизвикваме. Почти всичките
ми контакти със зъболекарите са били интересни и
приятни, освен всичко съм попаднала на прекрасни специалисти. Дълги години бях пациентка на
д-р Катя Капсъзова, а после на „Бо дент” - Бургас
- д-р Богдан Димитров и д-р Иво Атанасов. При
последните двама ходих в продължние на една
година, докато ми оправят усмивката и през това
време много сме се смяли, шегували, но е имало
случай, в които съм плакала с глас. Понеже явно
бързо разграждам упойката, те се видяха в чудо

- О, много съм чувала, но все са цинични, така че,
ще се въздържа, но ако трябва да го изпея смешно,
ми хрумва ето това: „Зъбите ти единствено виновни, за пламъка, изгарящ помежду ни!”
n Какво означава за вас усмивката?
Как поддържате вашата?
- Много е важна, защото тя е първото нещо, което
забелязвам и ако зъбите са в окаяно състояние, няма как да се скрият. Понякога има симпатични хора, а като се усмихнат - в устата им е гробница. И
често не е от липса на средства, а от немарливост,
страх и т.н. Моята я поддържам като си мия редовно зъбите по няколо пъти на ден, ползвам конци и
хубави пасти за зъби.
n Какво, според вас, „говори” усмивката
за човека? Какво е нейното значение?
- Когато бях ученичка, ходех в театрална школа
и тогава още от актьора Стоян Памуков научих,
че усмивката е тази, която показва визуално дали
човек е красив или не. Той ни каза, че човек е красив, ако, когато се усмихне, усмивката му отива.
И наистина - вглеждам се в хората и установих,
че не на всеки му отива усмивката. На вид красив
мъж или жена, а като се усмихне - о, ужас, голямо
разочарование. Усмивката, освен лицето на човека, някак стопля, разкрива и зъби, и трапчинки, и
искри в очите. Това важи за искрените усмивки,
а дежурните усмивки - те са найлонови, изкуствени и нищонезначещи. Всъщност, изкуствените
усмивки трудно се прикриват, затова не употребявам такава нито в живота, нито на сцената.
n Професията ли ви наложи да имате красива
усмивка или ви е дарена от Господ?
- Да, Господ навремето ми даде хубава усмивка,
но с годините, или пък наследствено, ми се поизхаби и тъй като ми е важна и за професията,
и за живота, артикулацията, а и естетски, реших
преди 4 години да взема мерки и в „Бо Дент” ми
направиха най-красивите фасети. Медицинската
част беше от тях, а чисто техническата от „Фиадент” - Варна. Толкова се постараха и толкова ми
е приятно, че направих това, даже ме е яд, че не го
направих по-рано - толкова е хубав крайният резултат. Вярно, цяла година ги правихме, защото се
съобразяваха с моите пътувания, имаше и тежки
моменти, но абсолютно си е заслужавало.
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лице от корицата

n Хората у нас изпитват трудности. До песен
ли му е днес на българина? Или му е нужна
песента, за да го изправи на крака? Какво ще
посъветвате хората, които са отчаяни?
- Различно е - на една част от тях наистина им
е трудно, а друга - само се оплакват. Всъщност,
оплакването, бездействието и безразличието са
сякаш обичайни черти на много хора и те са в основата на неуспехите ни като цяло. Какво направихме да облекчим хала си - дали си изчистихме
държавата, дали работим съвестно, дали гласуваме, дали спазваме правилата и законите? За много
от бедите сме си виновни сами.
n Как преминава един ваш ден? С какво
се зареждате, откъде черпите оптимизъм?
Какво ви съкрушава? Има ли формула
успехът?
- Доста деен човек съм. Сутрините ми започват с
кафе, лека гимнастика, плуване в басейн. После
си върша майчинските и домакинските работи и

след това тръгвам на път, защото професията ми
е свързана с дълго пътуване, пеене и пак пътуване към дома. Зареждам се с мълчание, четене на
книги и редене на пъзели. Съкрушават ме простащината, лошотията и нещастията. Формула за
успеха нямам - залагам на искреността и човещината, както и на точните отношения в професията
и с хората, с които се срещам.
n Споделете вашата здравословна рецепта.
- Мярката във всичко!
n Бих ви помолил да зададете своя въпрос
или въпроси към зъболекарите, на които да
отговорят в този брой.
- Винаги съм се чудила как се справят с пациентите с лоша устна хигиена? Има хора, които не си
мият зъбите, имат лош дъх и съм се чудила как
работят зъболекарите в такива случаи?
(Бел. ред. Отговорът на д-р Богдан Димитров
четете на стр.19)

www.parodontax.bg

вашите въпроси

отговор
Д-р Богдан Димитров,
Бургас:

Въпрос на Тони Димитрова:
Уважаема Тони,
Във всяка професия си има позитиви и негативи. Безспорно лошата устна хигиена и
съпътстващата я неприятна миризма не са
най-доброто нещо, с което ние, зъболекарите, се срещаме. Но не е изключено и хора с
перфектна устна хигиена да развият заболяване, което също да причинява лош дъх.
Всеки един от нас, поемайки кръста да бъде
лечител, е готов да пожертва част от себе си,
да настрои сетивата си и да впрегне уменията си, за да даде любов, здраве и усмивка
на всеки нуждаещ се. Това, разбира се, не ни
пречи да повтаряме, да обучаваме с риск да
станем досадни, колко е важно поддържането на добра устна хигиена за оралното и цялостното здраве на човека.

Винаги съм се чудила как зъболекарите
се справят с пациентите с лоша устна хигиена? Има хора, които не си мият зъбите,
имат лош дъх и съм се чудила как работят зъболекарите в такива случаи?

Задайте вашите въпроси на e-mail: „Съвети на зъболекаря”:
saveti.z@abv.bg, 0888 43 97 18

съвети на зъболекаря
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вашите въпроси

Често сутрин се събуждам със силно
стиснати зъби, като по този начин
те се изтъркват. Какво трябва да се
направи в такава ситуация и как се
предотвратява това?

отговор
Д-р Пламен Бързашки,
София:

Това състояние се нарича
бруксизъм. То се характеризира с периодично възникващи по време на сън
пристъпообразни съкращения на дъвкателните
мускули, които са съпроводени от свиване на
челюстта и скърцане със зъби.
Съществуват няколко версии за възникването
на бруксизма. Една отнася болестта към групата на проявите на нарушения в регулацията на
дълбочината на съня - такива като сомнамбулизъм, хъркане, нощна енуреза и кошмари. Други
виждат зависимост между проявите на болестта и строежа на челюстно-лицевата става или
други патологии в лицевия скелет, например
ставите, съединяващи долната челюст с височинната кост.
Свои привърженици има и теорията за възникване на бруксизма като резултат от проблеми
със зъбите. Например лошо шлифована пломба,
неудобна или нова зъбна протеза, брекет-система. Дори сам по себе си неправилният привкус
е способен да предизвика подобна реакция.
Но повечето учени се придържат към мнението, че бруксизъм най-често възниква при хората, регулярно изпитващи стрес, под чието влияние са измъчвани от вътрешно безпокойствие,
напрегнатост, гняв.
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Все пак трябва да се отбележи, че краткотрайни (до 10 секунди) епизоди на бруксизъм по
време на сън могат да се срещнат и при напълно здрави хора с положителен емоционален то
нус.
Бруксизмът се съпровожда с нисък звук от типа
на скърцането или почукването по зъбите в течение на няколко секунди или минути. По време
на пристъп на бруксизъм настъпват изменения
в пулса, артериалното налягане, дишането и т.н.
Подобни пристъпи понякога се повтарят по няколко пъти за една нощ. Всичко това в различна
степен се отнася както за възрастните хора от
двата пола, така и за децата (тук е мястото да се
отбележи, че скърцането със зъби няма никакво
отношение към наличието на глисти!).
Освен от скърцане със зъби, хората могат да
се оплакват от мускулни и ставни болки в областта на долната челюст. Диагнозата се потвърждава с помощта на специално полисомнографско изследване, при което се регистрира
специфичната картина на спастичното свиване
на дъвкателните мускули.
Неизменен „спътник” на това заболяване е силният стрес, изпитван през деня.
Така че днес има реално потвърждение на това,
че хората, страдащи от бруксизъм, просто не
са в състояние самостоятелно да се избавят от
стреса и скърцането със зъби за тях става своеобразна психологическа уловка. Но това не
води до нищо хубаво и само задълбочава двете
заболявания.

Организмът преживява вътрешно всичко, което ние щателно крием дори от самите себе си.
Рано или късно натрупаните проблеми намират начин да излязат наяве, проявявайки се в
психосоматични заболявания. Затова е по-добре човек навреме да се „вслуша” в себе си.
Сред начините да се предотврати скърцането
със зъби по време на сън е и умората на челюстите. Т.е., преди да легнете да спите, следва
да уморите челюстта до пълно изнемогване,
като гризете сурови плодове и зеленчуци, например ябълки, моркови и дори семки.
Препоръчва се и противоположният метод отпускане на челюстите. За това е подходящ
влажният топъл компрес, който следва да се
поставя на долната част на лицето. Той ще помогне за известно време да се отслаби напрежението в мускулите.
Доктор Ендрю Каплан, доцент по стоматология в медицинската школа Маунт Синай към
Харвардския университет в Ню Йорк, съветва
да се приучаваме да не стискаме зъби през деня. Т.е. устата трябва да се държи в положение
на „здравословен отдих”: горните и долните
зъби трябва да се докосват помежду си само
по време на дъвчене на храна или гълтане.
Доколкото едно от най-неприятните последст
вия от бруксизма е изтъркването на зъбния емайл, консултацията със стоматолог е
неминуема. При прегледа на страдащи от това заболяване се открива възпаление на перио
донталните тъкани, което е свързано със значително травмиране на зъбите по време на
спастичните свивания на долната челюст. Ако
причината за скърцане със зъби е наличието
на дефект в устната кухина, стоматологът може да предложи необходимото лечение и сам
да отстрани причината за бруксизъм.

Може също да се потърси консултация от лицево-челюстен хирург за това как да се понижи хипертонусът на дъвкателните мускули.
Възможно е да ви препоръчат използването по
време на сън на шина, която ще понижи излишния натиск на челюстите и зъбите. Впрочем, болестта може да стигне толкова далеч,
че за нейното лечение да са необходими инжекции с препарат за отпускане на дъвкателните мускули.
И все пак, главният спътник на скърцането
със зъби - това е програмирана реакция на
стреса. Т.е. бруксизмът е следствие от нервно напрежение и умора. Поради това преди
всичко трябва да се успокоите. Най-доброто,
което може да направите, това е да се отпуснете.
Разходете се преди сън, вземете си топла успокояваща вана. Добре ще е да научите някои
отпускащи упражнения, такива, каквито се
съдържат в медитацията или дихателната техника за релаксация. Може да се пие успокояващ билков чай.
Главното е - никога човек да не си ляга, без
да си е отдъхнал! Сънят е също толкова важен
жизнен процес, както и всички останали. Той
просто не може да бъде полезен за уморения
човек в потиснато състояние. Следователно,
преди да си легнете да спите - добре си починете!
Но физическите действия могат само да помогнат за емоционалното разтоварване, а не
да го заменят. Не се претоварвайте с грижи
и отрицателни емоции. Единствено верният начин за избавяне от бруксизма - това е
спокойното отношение към всичко, което се
случва.

съвети на зъболекаря
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отговор
Д-р Пламен Бързашки,
София:
Третите молари или така наречените „мъдреци” винаги
са предизвиквали спорове
в професионалните зъболекарски среди. С течение на
времето се е наложило мнението, че мъдреците са „ненужни ограни”. Аргументите в
полза на това твърдение са много:
● При над 50% от хората мъдреците изобщо
не поникват, а остават „закотвени” в челюс
тите. Въпреки това, те продължават да оказват натиск върху зъбите, разположени по-напред от тях в зъбната редица. Този натиск води до сериозни усложнения и увреждане на
костната пластинка, разделяща зъбите.
● Така увредена, костта между предните зъби
става податлива на пародотални заболявания
● Натискът върху преждестоящте зъби води
до тяхното разместване с последствия за естетиката и възможността за почистване
● Още по-сложно става положението, когато
мъдрецът е „полупоникнал”, т.е. в устата се е
показала малка част от неговата корона. Това
води до задържане на храна в така образувания джоб, оттам следва натрупване на плака,
кариес на мъдреца и последващи усложнения на кариеса, водещи до силни болки
● Инфектираният джоб около мъдреца уврежда и съседните зъби, може да доведе до
гнойна колекция, която не рядко е опасна за
общото здраве на пациента
Единственият аргумент в полза на „запазването” на мъдреците с цел за използването им
в по-късен период като мостоносители, става
все по-неаргументиран в ерата на денталните импланти.
Доказано е, че мъдреците практически не
участват в дъвкателния процес. Те спадат към
така наречените „рудиментарни” органи, които са в еволюционнен процес на изчезване.
Какво препоръчват зъболекарите на
своите пациенти относно „мъдреците”?
Да ги премахват
или да ги оставят?
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Всичко това кара зъболекарите да смятат, че
мъдреците само пречат и създават проблеми.
Правилното поведение е да бъдат извадени,
дори и да няма оплаквания от тях.

отговор
Пастите за зъби се делят на няколко вида:
● Профилактични пасти за зъби
Разпространяват се свободно в супермаркети и
козметични магазини. Тяхното предназначение
е да отстраняват новообразувана зъбна плака,
както и да добавят незначително количество
микроелементи, заздравяващи зъбния емайл.
Тези пасти имат приятен вкус, пенят се много и
оставят освежаващ ефект след употреба.
● Лечебни пасти за зъби
Разпространяват се единствено в аптеки и
дрогерии. Те са обогатени с различни химически вещества, които въздействат върху
съответния проблем, към лечението на който
са насочени: плакоинхибитори (блокират образуването на зъбна плака за определен период), противовъзпалителни и протектиращи
лигавицата агенти (премахват повърхностни
възпаления и образуват защитен филм върху
афти и разранени участъци), блокиращи болковите дразнители съставки (при чувствителни на температурни дразнения зъби).

Много пасти за зъби се рекламират
за 12-часова защита, но нито една
досега не е оправдала доверието
ми. Каква паста могат да препоръчат
зъболекарите за чувствителни зъби и
кървящи венци?

● Професионално-лечебни пасти за зъби
Разпространяват се единствено в денталните
кабинети или чрез фирми, специализирани
за тази цел. Тези пасти се назначават от лекуващия зъболекар в зависимост от проблема,
който трябва да бъде решен. Те се използват
за определен период от време.
Изборът на подходящата паста за зъби за
всеки пациент е отговорна дейност на всеки
зъболекар. Често се препоръчва смяната на
една паста за зъби с друга в определена последователност.
Устната хигиена в никакъв случай не се изчерпва с избора на пастата за зъби. Устната
хигиена е система от фактори, включващи:
паста за зъби, четка за зъби, вода за уста,
четка за език, интердентална четка, конци за зъби или флоцери, зъбни иригатори.
Само умелото им съчетаване с правилната
техника за тяхното използване и цялостното
лечение на устната кухина и зъбите, води до
желания ефект.
Съветът е: Посетете лекуващия ви зъболекар и заедно с него направете избора на
средства и методи за устна хигиена !

За контакти:
Д-р Пламен Бързашки,
Дентален център „Кавидент”
www.kavident.com
0887 660 411
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перспективи

Професията дентален
асистент отвори нови
перспективи за мен
n Защо решихте да станете асистент на лекаря по дентална медицина?
- Искам да работя нещо модерно. Професията
дентален асистент е съвсем нова за България и аз
имам честта да съм една от първите, които получават такава квалификация.
n Какво представлява тази професия?
Тя е непозната в България.
- Професията е нова тук, но е отдавна установена
в други европейски държави.
Денталният асистент помага на зъболекаря при
лекуването на пациента, но в същото време има и
познанията да му асистира и във всички други области на менажирането на една успешна дентална
практика. Ние получихме специфични теоретични и практични знания за работа в индивидуална
дентална практика, в дентален център, в медикодентален център. Минахме от курсове за правните
аспекти, техническите аспекти до чисто практически правила - как да посрещнем пациент, как да
организираме графика на зъболекаря и т.н.
n Как научихте за курса за обучение
в ЦПО „Хипократ”?
- За курса научих от личния си стоматолог. Споделих с него намеренията си да уча това и той ме
насочи към ЦПО „Хипократ”.
n Как премина обучението и какво най-много
ви впечатли?
- На първо място, че занятията са в събота и неделя. Удобно е, ако работиш. Обучението, атмосферата, залите, материалите, практиката - всичко беше на изключително високо професионално ниво.
Лекциите бяха изключително интересни и това ми
даде допълнителна мотивация.
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мая илиева

n Струва ли си парите...?
- Записването на такъв курс е инвестиция в бъдещето. Спокойно мога да кажа, че си заслужаваше.
n Намерихте ли си работа - за колко време,
къде?
- Когато човек търси, намира. Курсът дава много възможности за започване на работа. Самият
факт, че си се записал, говори за твоите сериозни
намерения. Аз започнах работа в дентална клиника още в самото начало на курса.
n Каква е атмосферата на работното място?
- Чувствам се много добре на работа, защото навлизането в детайлите става постепенно. От прос-

тото към сложното. Мога само да съм доволна от
решението си.
n Промени ли с нещо живота ви тази професия. Какви са перспективите пред вас?
- Разбира се. Тази професия отвори нови перспективи за мен. Накара ме да вникна още по-задълбочено и да продължа обучението си по дентална
медицина.
n Значи имате право да я практикувате и в
чужбина?
- Това си е завършена професия, която мога да
практикувам дори и в чужбина. Даже една от колежките в нашия курс започна работа във Франция.

От 2011 г. у нас се провеждат курсове за придобиване на професията „Асистент на лекаря по
дентална медицина”. Тя е нова за България и интересът към нея расте.
Пионерите, които започнаха организирането на такива курсове, са от Центъра за професионално обучение „Хипократ” - до момента единствен с лиценз за подобно обучение. Вече има
няколко випуска курсисти, които са преминали през центъра.
Важно е да се знае, че за да кандидатствате за обучението, е необходимо минимално входящо
образователно ниво - завършено средно образование, да бъдете физически годен и психически
здрав да упражнявате професията. Останалите детайли можете да научите от сайта на ЦПО
„Хипократ” - http://hippocratesbg.com.
В този брой впечатленията си от курса, както и перспективите след завършването му, споделя
Мая Илиева от Русе, която вече е асистент на лекаря по дентална медицина.
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новини

Нова специализирана
детска
дентална клиника
отвори врати в София
Децата и възрастните със специфични потребности
ще се лекуват безплатно
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З

а първи път в България отвори врати специализирана детска дентална клиника и клиника за дентално лечение на деца и възрастни със специфични потребности (аутизъм, детска
церебрална парализа, интелектуални затруднения
и други тежки заболявания и увреждания).
Лечението на децата и възрастните със специфични потребности е безплатно.
Здравното заведение е част от клиники „ЕО Дент”.
Откриването бе съпроводено от тържество, на което
присъстваха известни личности, приятели, политици и пациенти на „ЕО Дент”, сред които Татяна
Лолова, Наталия Симеонова, Катерина Евро, Александър Кадиев, Йордан Йовчев и много други.
В приветствията си те подчертаха изключителното социално значение на клиниката, както и
факта, че това е още една дентална практика на
европейско ниво, която ще бъде в полза на българските пациенти.
Новата клиника е оборудвана със специализирани детски кабинети, най-съвременна апаратура лазер, микроскоп, апарати за обща упойка и 3D
диагностика. Разполага и с първата по рода си
сензорна зала - със светлинни апарати и стъклени светещи снопове (за болни от аутизъм), които
в комбинация със звуци, музика и аромати дават
спокойствие и сигурност.
Психиатър и психотерапевт следят за психическия и физическия комфорт на пациентите с увреждания, а куклата Страхояд „изяжда” всичките
им страхове.
Всяко кътче е добре обмислено и изградено - от
мястото за посрещане до стаята за извеждане от
упойка.
На тържественото откриване гостите закупиха
арт-изделия от благотворителната изложба на деца и възрастни със специфични потребности, като
целта е с набраните средства да се усмихнат повече хора.
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интервю

Зъбните импланти
- малко прераждане
кирил манов

изискана цветна композиция, плазмен телевизор,
професионално изпълнение на живо от китарист
и перфектно обучен персонал на рецепцията и в
приемната. Настъпи коренна промяна в асоциациите ми, свързани с посещение в стоматологичен
кабинет. Сега отивам на зъболекар като на културно събитие.
n В предварителния ни разговор стана ясно,
че сте потърсили дентална помощ чрез поставяне на зъбни импланти. Каква бе представата ви до този момент за зъбен имплант?
- Имах съвсем бегла представа за зъбните импланти. Приемах ги като привилегия за холивудските
звезди, известните политици и бизнесмени. Даже
не знаех, че имаме успешни български стоматолози в тази авангардна терапия.
n Откъде разбрахте за съществуването на
зъбни импланти - какво представляват и пр. ?
Как се образовахте в това отношение?

n Г-н Манов, бихте ли се представили. Къде
работите?
- Казвам се Кирил Манов и работя като културен
мениджър във Фестивалния център в Перник.
n Страх ли ви е от зъболекар?
- Допреди една година изпитвах особено чувство
на неприязън към „зъболекарския стол” и това
беше причината да бавя и отлагам лечението на
зъбите си. Така се стигна до катастрофалната им
разруха. Но чудото се случи. Трябваше да придружа дъщеря ми на консултация в „ЕО ДЕНТ”
- Перник. В клиниката попаднах в невероятно
естетизиран интериор: комфортна мебелировка,
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- Когато заведох дъщеря си при д-р Валентин Павлов, който е мой съгражданин. След обстоен преглед и рентгеново изследване, той ни предложи
спасение за преден зъб с поставянето на имплант.
Получихме подробна информация, онагледена и
с 3D модел. Дъщеря ми преживя истинско щастие, след като години живееше със страх от нейния рядък стоматологичен проблем. Разбирате, че
ставаше въпрос за преден зъб на младо момиче.
С интерес прочетох допълнителна информация в
брошури на клиниката. Потърсих още неща по темата и в интернет.
n Каква бе мотивацията ви, за да се спрете
върху лечение чрез поставяне на зъбни импланти, а не да предпочетете друг начин за
възстановяване на зъбите?
- Както вече казах, до този момент, „благодарение” на бавенето и отлагането, бях довел зъбите

си до безнадежно състояние. След като се информирах за всички начини за възстановяването им,
и най-вече след консултации с д-р Павлови, категоричното ми решение беше в полза на имплантите. Те ми разказаха за програмата „По-качествен живот за нашите родители”, благодарение
на която поставят безплатно зъбни импланти,
подсигурени от фирмa bredent medical, Германия
и фирма „Дентатехника” - официален представител за България. Имах шанса да попадна сред
тези 100 пациента, на които се поставиха безплатно зъбни импланти. Много важно е, че програмата продължава и през 2014 г. Добре е хората
да бъдат информирани, защото това е невероятна
възможност за тях.
n Разбрахме, че сте предпочели български
дентален специалист да ви постави имплантите? Имате ли доверие на българските имплантолози?
- Когато научих, че Силвестър Сталоун и други
чуждестранни знаменитости идват на лечение
при д-р Павлови, нямах никакво колебание да се
доверя на българските имплантолози. Доказателства за високото им професионално ниво в тази
област бяха и многото международни награди и
сертификати от най-авторитетни европейски професионални институции.
n Какви импланти ви препоръчаха? Има ли
значение според вас марката импланти? Едва
ли марките импланти са познати сред пациентите, да кажем като марките автомобили. Не
смятате ли, че вече е нужно да се заговори и за
това сред пациентите?
- Доверих се изцяло на д-р Павлов при избора на
марката импланти, която впоследствие разбрах,
че се казва блу Скай (blue SKY), германско производство, на гореспоменатата фирма - bredent
medical. Бях се убедил, че той взима решения след
задълбочен анализ. Вярвах, че неговият избор ще
бъде във всяко отношение най-доброто за мен.
Стигна се точно до такъв резултат.
n Как премина операцията? Болеше ли?
- Не повярвах, че операцията е завършила. Бях в
съзнание, но не усетих болка. Беше ми поставена
местна упойка като при вадене на зъб. В следващите дни се чувствах добре и продължих работата си в офиса. Чувствах се с нормална работоспособност.
n За колко време се възстановихте? И какво
включва възстановяването, трябва ли да спазвате режим и за какъв период от време?
- Възстановяването ми след хирургическата ин-

тервенция продължи по-малко от месец. През това време поддържах обикновената хигиена на устата. Приемах по-мека и непикантна обща храна.
Никакъв по-особен режим.
n Как се поддържат имплантите? Има ли разлика от преди и сега - как поддържате в момента зъбите си. Как се чувствате с тях? Не ги
ли усещате като „чуждо тяло”?
- Само след няколко дни започнах да чувствам
имплантите като собствените си зъби от младежките години. Това е самата истина. Усещам и се
наслаждавам на храната както преди с пълния
ми „оригинален” комплект. Грижите ми към тях
- обикновено измиване, са също много приятно
преживяване.
n Много хора ще кажат - „Да, и ние искаме, но
е скъпо!” Какво ще им отговорите?
- Всичко е много индивидуално. И все пак имплантите са въпрос не толкова на цена, колкото на
подреждането на приоритетите в живота.
n Промени ли се с нещо живота ви след поставянето на зъбните импланти?
- Промяната се състоя и мога да я нарека малко
прераждане. Последните ми 5-6 години бяха кошмарни заради лошото състояние на зъбите ми.
Храненето ми беше сведено до каши и пюрета.
Постепенно ме завладяха комплекси за отчуждение и малоценност. Заради лошия вид на зъбите
ми все по-често избягвах публични и служебни
контакти. Влоши се стилът ми на работа и качеството ми на живот. Бях изпаднал в спиралата на
самоизолацията. Сега, с имплантите, само за 2-3
дни успях да изляза от психичната криза. С огромно удоволствие се усмихвам, говоря и общувам
с хората. Имам обновено самочувствие. Отново
намерих себе си.
n Каква е вашата обща дефиниция за култура
и в частност за здравна култура? И ако това
са две различни културни среди (или общи), в
коя част се намира българинът - в периферията, в средата...?
- Културата обикновено се свързва със сферата на
художественотворческата дейност и нейните резултати. В нея присъстват като основни понятия
естетиката и качеството на живот. Те са основополагащи и за здравната култура. Аз съм оптимист,
че все повече българи ще обогатяват приоритетно здравната си култура. Сънародниците ми имат
моделиран афинитет към красивото, удобното и
сигурното. Обичат да се смеят, да общуват и да се
хранят пълноценно. Чудото „зъбни импланти” им
дава отлични шансове за това.
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зъболекарят до нас

К

линика BoDENT е създадена през 2009
г., но концепцията й е заложена през
1998 г. от нейния собственик д-р Богдан Димитров.
Практиката е разположена на пресечната
точка на пътищата за Варна и София и е в
непосредствена близост до Морската градина. Районът е новозастроен с модерни бизнес
сгради със съвременен европейски вид.

В

рубриката „Зъболекарят до нас” ви представяме
дентални клиники и кабинети от цялата страна, водещи специалисти от всички области на денталната
медицина в България.
В бр. 2 на сп. „Съвети на зъболекаря” наш гост е
д-р Богдан Димитров (на снимката: в средата), собственик на дентална клиника BoDENT, Бургас.

През 2011 г. д-р Богдан Димитров и дентална клиника
BoDent взеха първа награда в категория „Мениджър на
дентална клиника” в престижния конкурс „Мениджър на
дентална практика”. Конкурсът се провежда под мотото
„Добрият дентален мениджмънт в полза на пациента”. 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.
В част от мотивите на журито за присъждане на наградата на д-р Димитров се казва: „Влизате в сайта www.bodentclinic.com. Изненада - през прозореца на монитора разтваря врати една европейска дентална клиника на брега на
Черно море. В Бургас. Дали поетът Христо Фотев би написал отново „Господи, колко си хубава...”. Появява се желанието да се гмурнете във виртуалното пространство, да
доплувате до нея, да я пипнете с ръка... Журито я „пипна” в
реалното пространство. Клиниката си е същата. Няма разлика в представата, създадена от интернет, и в реалността. Има обаче една малка подробност. В центъра на тази клиника стои един голям човек с голямо сърце. Човекътсърце - д-р Богдан Димтров. Той, творецът, е по-голям от
това, което е създал. Защото го е направил с хъс, въображение, любов, взел е от опита на всеки бизнес, анализирал
е и обмислил всеки детайл и му е дал специфичност...”
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Интериорът на клиниката е решен в съвременен бутиков дизайн от престижна архитектурна фирма, с приятно и уютно излъчване, напомнящо по-скоро на място за почивка, отколкото на здравно заведение.
За денталното здраве на пациентите се грижат висококвалифицирани лекари по дентална медицина: д-р Димитров - мениджър
на клиниката, д-р И. Атанасов, д-р Г. Николова, д-р Д. Илиев и д-р Б. Марков.
BoDENT е оборудвана с високотехнологични
машини на световно ниво, дигитален рентген, хирургичен и терапевтичен лазер, техника за поставяне на импланти, за измерване и запълване на коренови канали, програмен продукт за симулиране на лечебни дейности с цел обучение на пациента, има електронна администрация на лечебния процес,
физиотерапия.
Управлението на качеството е приоритет. То
се осъществява чрез безупречна организация и оптимални грижи за пациента. Целта е да се максимизират силните страни и да
се минимализират слабостите в един непрекъснат процес.
Клиниката има сертификат по ISO 90012008.

В клиника BoDENT се залага на екипната работа
между зъболекар и зъботехник - за осигуряване на
оптимален резултат, задоволяващ личните предпочитания на пациента, като зъботехникът участва в
консултацията със зъболекаря.
В дейността е изведен принципът: най-добрата
грижа се получава тогава, когато всичко си е на
мястото: първокласният опит на персонала, отпускащата атмосфера и високотехнологичните продукти и оборудване.
Профилактичните и лечебните дейности обхващат
100% от спектъра на денталната медицина - профилактика на кариес и пародонтални заболявания,
детска стоматология, хирургия, пародонтология,
ендодонтия, имплантология, протетика, естетична
стоматология (червена и бяла естетика), възстановяване с високоестетични пломби, коронки и фасети, ортодонтия за пациенти във всички възрасти.
От BoDENT дават пълна гаранция за всички лечебни дейности, при условие че се следват основните указания за устна хигиена и се спазват часовете за профилактични прегледи.
Отстоявайки концепцията си повече от 14 години,
екипът се грижи за удобството на пациента.
Слоганът на клиниката е „Усмихвай се и хапвай
спокойно!“

BODENT CLINIC
8000 Бургас
ул. „Адам Мицкевич” № 7, ет. 2
+359 56 820194, +359 88 8225400
+359 87 8820444
e-mail: dr.bodim@abv.bg
http://bodent-clinic.com
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представяме ви

Д

ентален център „Биодент ” Елин Пелин е
клиника с 22-годишна история, с непрекъснато развитие на материалната база, квалификация на персонала и използване на най-новите технологии и оборудване.
Д-р Катя Славова, управител на центъра, е зодия Близнаци, любимият й цвят и синьо-зелено,
а любимите цветя - маргаритките. За центъра тя
казва: „Биодент” за мен е …. Много повече от
работа. Основах центъра, когато бях в началото
на професионалния си път и клиниката израстна заедно с мен в много отношения. Надявам
се, че и в бъдеще „Биодент” ще предлага все
по-качествено, професионално и персонално
отношение към пациентите”.
„Ние лекуваме хора, а не устни кухини” - подчертават от центъра.
Освен д-р Славова в клиниката работи екип
от специалисти, които ще ви предоставят комплексно и пълно лечение, отговарящо на вашите нужди - това са д-р Милена Петкова, д-р
Силвия Петкова, д-р Банкова, както и асистентите Диляна Георгиева, Севдалина Недялкова,
Лилия Стоянова.

В

рубриката „Представяме ви” гост е д-р Катя Славова, управител на Дентален център „Биодент”,
Елин Пелин.

Д-р Катя Славова е победител в конкурса „Мениджър
на дентална практика” 2010 г.
Журито на конкурса присъди голямата награда и статуетката „Творецът” на д-р Славова като изтъкна „широкия
мащаб на управление на клиниката - с няколко филиала в
населени места около Елин Пелин, добрата организация и
екип в клиниката без текучество, енергичната инвестиционна политика и приложение на принципите на съвременния дентален мениджмънт, както и силната социална ангажираност. Клиника „Биодент” е поела ангажимент за постоянното лечение на деца, лишени от родителски грижи,
в дом в с. Доганово...”

ДЦ „Биодент” притежава електронна администрация на здравния процес - всеки пациент
има електронно досие и реална картина на зъбния статус. По този начин се пести време и се
гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.
ДЦ „Биодент” лекува пациенти от целия свят.
Офисът предлага услуги за тези, които пътуват
до него за цялостно преобразяване на усмивката. Прави се нужната резервация за настаняване в някои от хотелите в близост до денталния
център.
Услугите, които предлага центърът, са в областта на общата стоматология, козметични,
възстановителни, имплантология, ортодонтия,
превантивна, пълна седация, лазерно лечение,
детска дентална медицина.
Към сайта има блог с образователни статии.
ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „БИОДЕНТ”
гр. Елин Пелин
ул. „Кирил и Методии” № 1
Тел. 0725 / 66 550, факс: 0725 / 66 551
Моб. тел. 0884 148 282
е-mail: info@biodent.bg
http://www.biodent.bg
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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/
prezentation-25406677

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 Маргарет Попниколова, Пловдив, Magical Dent

www.facebook.com/MagicalDent

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.
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