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зала „ВИТОША“ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 

ЛЕКТОРИ: 
д-р Благовеста ЯНЕВА, Катедра Пародонтология, Факултет по дентална 

медицина – Пловдив

Завършва дентална медицина във ФДМ – Пловдив през 2010 година. През 2014 г. 

защитава дисертация на тема: „Приложение на Er:YAG лазер в лечението на средно 

тежък хроничен пародонтит”, като придобива образователна и научна степен 

„доктор”. От същата година е и редовен асистент в катедрата по Пародонтология на 

ФДМ Пловдив. Д-р Янева участва като презентатор на конгресите на Световната 

Федерация по Лазерна Дентална Медицина в Барселона (2012), Брюксел (2013) и Париж 

(2014). През 2012 г. води теоретико-практичен курс за работа с Er:YAG лазер в Пекин.

МОДЕРАТОР

д-р Иван МИНЧЕВ, лекар по дентална медицина

Практикува дентална медицина 31 години. Има частна практика в София от 23 години, 

където работи на пълен график. В годините е специализирал протетика, ендодонтия и 

имплантология и продължава да посещава курсове и образователни програми при най-

изявение в световен мащаб преподаватели от Европа и Америка. Д-р Минчев изнася 

лекции и води курсове за своите колеги по трите си основни специализации. Автор и 

преводач е на множество статии в специализирания и поулярния печат и медии. Има и 

международни лекторски изяви в областта на имплантологията. Член е на редица 

дентални организации в страната и в чужбина, член е на журито на конкурса „Усмивка 

на годината” и е председател на Форума на Българските Орални Имплантолози.

д-р Мая ДОЙЧИНОВА, Катедра Консервативно зъболечение и Ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина – Варна

Родена на 04.05.1977 г. в гр. Варна. Езикова гимназия с преподаване на френски и 

испански Фредерик Жулио Кюри – Варна, 1995 г. Стоматологичен факултет, МУ София, 

2001 г. Английски език- ниво C2. Асистент в катедра Консервативно зъболечение и 

Ендодонтия в ФДМ Варна, 2007-2015 г. Придобита специалност по Оперативно 

зъболечение и Ендодонтия, 2012 г. Административен асистент в катедра 

Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина, 2007-2013 г. Лектор в 

катедра Консервативно зъболечение и Орална патология, 2011-2015 г. Лектор за 

англоезичната програма на МУ Варна, 2011-2015 г. Гост-лектор на 13-ия Научен конгрес на 

БЗС – Ендо-пародонтални проблеми – лечебни алгоритми в ежедневната практика, 2013. 

Гост-лектор на 19-ия конгрес на БАСС – Фотодинамичната терапия в денталната 

практика, 2014 г. Редовен докторант на самостоятелна подготовка – Профилактика на 

зъбния кариес с фотосенсибилизатори, 2011 г. Член на БЗС, БНД. Собствена дентална 

практика ориентирана към възстановителната дентална медицина и ендодонтията от 

2002 г. Сертифициран лектор на Денстплай - Майлефер от юни 2014 г. Основни научни 

интереси: Ендо-пародонтални проблеми, Антибактериална фотодинамична терапия.

Магдалена МИЧЕВА
Управител,

Линеа Трейдинг ЕООД

Борислав ПЕТРОВ
Мениджър Сервиз, 

W&H България



ПРОГРАМА

10.00 ч. – 11.30 ч. Мениджмънт на денталния биофилм – 
съвременни концепции и терапевтични 
схеми в рутинната практика.

 лектор: д-р Благовеста ЯНЕВА 

11.30 ч. – 12.30 ч. Възстановяването на зъбния емайл - 
една затворена врата пред биофилма.

 лектор: Магдалена МИЧЕВА

12.30 ч. – 13.30 ч. Обяд

13.30 ч. – 14.30 ч. Хигиенен протокол: правилна обработка на 
инструментите в денталната практика.

 лектор: Борислав ПЕТРОВ

14.30 ч. – 15.00 ч. Кафе-пауза

15.00 ч. – 16.30 ч. Антибактериална фотодинамична терапия. 
Светлината в надпревара с антибиотиците.

 лектор: д-р Мая ДОЙЧИНОВА
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

„ВЕ и ХА България“ ЕООД, 0884 760 876, 02 854 95 65 – Юлия Кунева

ТАКСА УЧАСТИЕ: 89 лв. 

ТАКСА УЧАСТИЕ НА МЯСТО: 99 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

по банков път: УниКредит Булбанк, IBAN: BG74UNCR96601021808406, BIC: UNCRBGSF

Мениджмънт на денталния 

биофилм – съвременни концепции 

и терапевтични схеми в 

рутинната практика. д-р 

Благовеста Янева 

Денталният биофилм е свързан с 

първичната етиология на едни от 

най-често срещаните заболявания в 

устната кухина – пародонталните. 

Съвременните разбирания по отношение 

на полимикробната етиология и 

патологичните промени, които 

настъпват в пародонталния комплекс, са 

постулирали една от целите на 

пародонталното лечение - отстраняване 

на денталния биофилм 

и зъбния камък. Редукцията на 

бактериалния биофилм и контролът върху 

него, които осигуряват пародонтално 

здраве, се осъществяват с разнообразие 

от инструменти и терапевтични схеми. 

Това налага по-задълбочени познания 

относно тяхнато безопасно и ефективно 

приложение. 

Съдържание: 

– Дентален биофилм.

– Заболявания, свързани с денталния 

биофилм.

– Пародонтално лечение.

– Инструменти и инструментиране в 

профилактиката на пародонталните 

заболявания.

– Терапевтични схеми.  

Хигиенен протокол: правилна обработка на 

инструментите в денталната практика. 
Борислав Петров

– Микро организми.

– Риска в денталната практика.

– Начини на предаване на болестите.

– Обработка на инструментите в денталната медицина: 

 Стандартен инструментариум

 Ротиращи инструменти

– Организация в помещението за хигиена и стерилизация.

Антибактериалната фотодинамична терапия. 

Светлината в надпревара с антибиотиците. 
д-р Мая Дойчинова

Лекцията проследява историята, същността и 

философията на антибактериалното лечение с помощта на 

багрилни вещества и подходяща светлина.

Ще тръгнем от впечатляващата история за откриването 

на фотодинамичното унищожаване на микроорганизми, за да 

стигнем до  механизма на най-модерното в момента 

течение в микробиологията, експерименталната физика и 

химия, целящо  преодоляване на резистентността на 

биофилмите към познатите дезинфектанти и антибиотици 

– Антибактериална ФотоДинамична Терапия (АФДТ).

Какви са предимствата на АФДТ, пред конвенционалните 

химиотерапевтици и антибиотици,  как тя намира 

приложение в пародонтологията, ендодонтията и 

лечението на кариеса, колко достъпно и лесно е да 

въведете и използвате метода в ежедневната Ви дентална 

практика - това са само част от въпросите, на които ще 

отговорим в тази лекция.

Възстановяването на зъбния емайл – една затворена врата пред биофилма. 
Магдалена Мичева 

Практик


