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АКЦЕНТИ

Бъдещето принадлежи на онези,
които почитат своята история
110 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКАТА ГИЛДИЯ В БЪЛГАРИЯ –
КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ
Създавайки бъдещето, трябва да погледнем в миналото и
връщайки се назад да отброим цели 110 години от
създаването на зъботехническата гилдия в България.

На 23 юни в далечната 1910 г. в град София всички самостоятелни господари
от зъботехническата професия и тези, които имат самостоятелни зъботехнически ателиета или работят при зъболекари образуват сдружение, което
носи името "Централно зъботехническо професионално сдружение". То е регистрирано в Търговската индустриална камара с одобрението на Висшия
медицински съвет към Министерство на здравеопазването.
Данните, публикувани в статия от г-н Крайселски, в списание "Зъботехника" от 1994 г. говорят, че първите зъботехници у нас са се появили през 1900
г., първо в Пловдив, а след това във Варна и Русе. Те са били чужденци, работили
са за кратко у нас и като зъболекари.
По-късно през 1905 г. в България се завръщат наши зъболекари, завършили
в чужбина. Те, освен, че се занимавали с лечебна дейност се налагало да изработват и протези. Работата им била твърде много и се наложило да наемат
помощници, които да извършват зъботехническата работа.
Така се заформя едно ново съсловие, което в началото работело в кабинетите на зъболекарите, а впоследствие по опитните, придобили знания и се
отделили като създали собствени лаборатории.
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Работата им нараствала и те започнали да
обучават чираци и калфи. Всички членували в "Централното зъботехническо професионално сдружение", което трябвало да ратува за подобряване на
зъботехническото изкуство.
Сдружението има устав и знаме, не след дълго
се появява и печатният му орган – Зъботехнически вестник.
За патронен празник е избран 6 декември – Никулден. Аналогията, която лично аз правя за избора
на патронен празник е, че Св. Николай е наричан
ЧУДОТВОРЕЦ, а ръцете на зъботехниците ваят
чудеса и хората се чувстват щастливи, защото
могат да се усмихват. Друга причина според мен
при избора на патрон е, че Св. Николай е наричан
още ПОБЕЖДАВАЩ, а зъботехниците трябва да
започнат да жънат победи, да се доказват и да се
утвърждават като професия.
През 1933 г. се издават първите майсторски
свидетелства на зъботехници, които имат 10-годишен стаж. По-късно започват да се провеждат
изпити за майсторска правоспособност.
През 1937/38 се разкрива първата сборна паралелка към занаятчийското училище в София, в
която участват зъботехници наред със златари
и др. Курсът на обучение е 4 години. Обучението
е вечерно, като учащите трябва да работят през
деня при правоспособни майстори-зъботехници.
През 1944 г. училището е закрито.
През 1945 г. зъботехниците организират своя
профорганизация в София. Те вече наброяват 150
човека.
През 1948 -1950 г. се разкриват зъботехнически лаборатории към държавния сектор. Назрява
моментът от необходимост на кадри с медицинска подготовка и Министерството на народното
здраве издава Наредба за разкриване на зъботехническо средно училище.
През 1956 г. то е преименувано в Полувисш медицински институт.
Продължавайки да проследяваме развитието
на зъботехническата професия, стигаме до 1957 г.,
когато тогавашният режим слага край на този
вид свободни професионални организации и "Централното зъботехническо професионално сдруже-
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ние" престава да съществува.
В годините до демократичните промени зъботехниците упражняват своята професия към
стоматологичните поликлиники, към които са разкрити и зъботехнически лаборатории. Те участват организирано единствено в движението
ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта), разбира се под ръководната роля на управляващата тогава партия.
Дотук направихме една кратка ретроспекция
на усъвършенстването на зъботехническата
професия през годините, която може би ще е интересна за хората, стартиращи в този бранш,
защото както подчертахме в началото на материала, историческото познание тласка човечеството към прогрес, защото не може да не уважаваме създателите на това, което правим днес.
Отиваме директно в 1990 г. когато зъботехниците започват да пишат своята нова история.
Нека поколенията знаят имената на онези,
които работиха през годините за съхраняване,
утвърждаване и издигане авторитета на зъботехническата професия в България след 1990 г. Това
са председателите на СЗБ: Владимир Кехайов,
Христо Крайселски, Иван Малеев, Йордан Бояджиев - ЮПИ, Димитър Цветков, Иван Беров.
Не може да не се споменат имената на вицепрезидентите Иван Бурджев, Светлан Велев, Георги Радулов, Диана Мавродиева, Светла Докова,
Димитър Малинов, Пламен Белчев, Красимир
Гинчев.
В дейността на СЗБ се включват и много други
зъботехници, чиито имена не сме споменали, но
те също заслужават адмирации.
През тази година организацията се възстановява под наименованието "Съюз на зъботехниците в България". Още с възстановяването на
СЗБ се избират ръководни органи и се създава
програма. Полагат се големи усилия за отмяна на
забраната на частната практика, която става
факт през 1991 година.
През 1991 г. с постановление на МС зъботехническите лаборатории са отделени от стоматологичните поликлиники.
През 1992 г. 80% от зъботехническите лабо-
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ратории в страната вече са самостоятелни.
Управлението им се състои от директор – зъботехник, икономически директор и главен счетоводител. Изборът на директор се осъществява
от Общинските съвети след конкурс и изработване на бизнес план за развитие на лабораторията, съгласно разработените от УС на СЗБ
правила.
След изменение в законодателството, СЗБ е
регистриран на основание член 45 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, като "Сдружение за осъществяване на общественополезна
дейност" и е вписан към Министерството на
правосъдието в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяването на общественополезна дейност!
Една от основните цели на СЗБ е преди всичко
да защитава обществения престиж и професионално-творческите интереси на зъботехниците,
като развива професионалните качества на своите членове и утвърждава колегиалната етика.
СЗБ трябва да участва и да съдейства при
изготвянето на нормативните правила и уредби
за упражняване на зъботехническата професия,
както и да сътрудничи за подобряване на условията на труд на зъботехниците.
СЗБ трябва да работи и за утвърждаване на
самоуправлението на зъботехническите лаборатории. Повече от 30 години, СЗБ твърдо и
последователно устоява своите цели и задачи
за увеличаване на престижа и авторитета на
професията! УС на СЗБ участва в създаването
на необходимата нормативна база за осъществяване на цялостната дейност на зъботехниците и реализацията є в системата на здравеопазването!
През 1994 г. СЗБ започва издаването на списание "Зъботехника" с издател Йордан Георгиев. Списанието излиза само няколко години.
През същата година е регистрирано и Сдружение
на частно практикуващите зъботехници с председател Светлан Велев, а малко по късно през
1995 г. е създадена и Асоциацията на директорите
на държавните зъботехническите лаборатории с
директор Веселин Кунчев. Тези две структури по
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късно влизат в СЗБ с президент Йордан Бояджиев.
През 1996 г. е изпратена декларация на СЗБ до
министър Мими Виткова, да отмени заповедта,
която нарежда сливането на лабораториите да
става по решение на общините в България!
Здравната реформа, която стартира в България през 2000 година засяга и зъботехническите
лаборатории.
Съюзът на зъботехниците в България след
2000 г. полага големи усилия и грижи за повишаване
знанията на своите членове. Технологиите се развиват с много бързи темпове и зъботехниците
трябва да са в крак с новостите. В тази връзка УС
на СЗБ ежегодно организира Научна конференция
през лятото в кк Слънчев бряг, както и непрекъснато обучение, съвместно с фирми, търгуващи
със зъботехнически материали. Членуването в
СЗБ е доброволно и на практика в организацията,
членуват само онези зъботехници, които вярват
и работят за каузата.
По време на управлението на г-н Димитър
Цветков са приети и медико-техническите стандарти, които са обнародвани в ДВ. бр. 4 от 16
януари, 2004 г. и са публикувани в сп. Инфодент,
които издържаха проверката на времето и са актуални и днес.
През 2005 г. "Самостоятелните медико-технически лаборатории" са вече лечебни заведения, в
които специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно
лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия. Освен това през същата година
професията зъботехник бе включена в регулираните професии.
СЗБ става организация само на собствениците
на СМТЛ и член на FEPPD. На практика СЗБ членува
в Европейската федерация на собствениците
на независимите зъботехнически лаборатории
преди България да стане членка на Европейския
съюз. През 2008 г. се възстановява органът на
зъботехническата гилдия вестник "Зъботехника".
По решение на УС на СЗБ през 2010 г. фирма Инфодент започва да издава вестник "Зъботехника",
който си остава орган на СЗБ. В него се публику-
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ват статии и протоколи на световноизвестни
личности, както и материали, отразяващи съсловния живот на членовете на организацията.
През 2010 г. СЗБ отбелязва своя 100-годишен
юбилей. Церемонията е във Военен клуб, София, където се събират над 250 зъботехници, зъболекари
и гости. Плакети за почетни членове са връчени
на Диана Мавродиева, Михаил Донев, Иван Иванов,
Вяра Шиварова, Акад. Николай Попов, проф. Тодор
Пеев, д-р Росен Любенов, Юлиан Михайлов - Екодент, Людмил Рангелов - Дентаком, Стефан Предоев, Николай Попов - Дентатехника. Специалната
награда на инициативния комитет е връчена на
г-жа Галя Начева за смелостта є да разпространява безплатно вестник "Зъботехника" през 2010
година до зъботехниците в България.
През 2014 г. вестникът преминава от печатно
в електронно издание, а година след това престава да излиза. На пазара през 2015 г. се появява
ново издание списание "Зъботехническа лаборатория", издавано от фирма Инфодент. Това списание в момента е орган на Българската асоциация
на зъботехниците, която бе създадена през май
2019 г.
През 2015 г. СЗБ изгради, оборудва и предаде
безвъзмездно на манастира Св. Зограф, Атон единствената на полуострова зъботехническа
лаборатория.
Много работа се е извършила през годините
от 1990 до 2019 г. по време на мандатите на различните президенти и много мероприятия са се
провели, но те ще намерят място в Историческия
алманах, който БАЗ подготвя и планува да издаде.
Вече споменахме за Националната конференция,
която се провежда ежегодно през юни на морето,
не можем да подминем и конференциите в Трявна,
организирани съвместно с АДМБ, СЗБ, фирма Инфодент и БЗС, обученията, провеждани в Арбанаси, Троян, Велинград и Поморие - през 2016-2017 г.
През 2017 г. по инициатива на УС на СЗБ бяха изработени безвъзмездно протези на хора от Дома
за подпомагане на стари хора, район Възраждане,
София. Във Велинград през 2018 г. в присъствието
на 150 човека УС на СЗБ отново излъчи почетни
членове.
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Ръководството на СЗБ работи за създаване
на законова организация на зъботехниците, която
става факт през 2018 г., когато към Закона за съсловните организации на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти бяха добавени и зъботехниците и помощник
фармацевтите. Не трябва да забравяме усилията,
положени от последния УС на СЗБ за създаване
на БАЗ. Тези усилия се увенчаха с успех и организацията бе създадена през май 2019 г. В нея са
задължени да членуват всички, упражняващи професията зъботехник.
Оставяме на времето да напише историята
на тази организация с председател Иван Бурджев,
главен секретар Стоян Котев и зам. председатели Владимир Кехайов и Светлан Велев.
Дългият път от 110 години, извървян от зъботехниците, е достоен за уважение и макар пропит с много трудности, днес всеки упражняващ
професията може да се гордее с историята, написана от неговите предци. И нека не забравяме, че
бъдещето принадлежи на онези, които почитат
своята история.

Честване послучай 100 години СЗБ.
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Честване послучай 100 години СЗБ.

Със сигурност в този кратък ретроспективен материал са пропуснати много моменти, но
той няма за цел да разказва цялостната история,
която е доста дълга. Идеята е в навечерието на
110-годишнината от създаването на зъботехниката в България, да напомним на всички, упражняващи професията, че извървеният път е дълъг,
белязан от много усилия и дейности, за да може
днес всички Вие да упражнявате тази уникална
професия и да се гордеете, че сте част от зъботехническата гилдия в България.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Бъдете здрави! Създавайте и творете,
защото изкуството прави хората
по-добри и одухотворени, а
Вие сте творци, които ваят усмивки!
Призоваваме всички, които знаят нещо от историята на зъботехниката в България, да се включат в написването на алманаха, който ще остане
за поколенията.

Материалът подготви Галя НАЧЕВА
cъс съдействието на Йордан Бояджиев, Георги Радулов, Иван Беров, Иван Бурджев, Владимир Кехайов.
снимки: Георги Дулев и Георги Радулов
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КРЪГЛА МАСА
за нерегламентирани практики и
дейности в зъбопротезирането

Една от целите, които бяха поставени пред Българската асоциация на зъботехниците веднага
след нейния учредителен конгрес, бе справяне с
нередовните практики и дейности в сектора.
Последваха множество срещи и разговори на различни нива и така логично изкристализира идеята
за провеждането на кръгла маса по най-наболелите проблеми в денталната медицина.
Форумът озаглавен "Кръгла маса по проблеми
свързани с нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната медицина" се проведе на 02.10.2020 г. в
столичния хотел Хилтън. В него взеха участие д-р
Даниела Дариткова, председател на Комисията
по здравеопазване в НС, д-р Николай Шарков, председател на БЗС, доц. Тодор Узунов, зам. председател на БЗС, д-р Хайк Папазян, член на КК в БЗС.
Изпълнителната агенция "Медицински надзор" се
представляваше от Сабина Карапетрова, а НЗОК
от Ирина Цалова. В кръглата маса се включиха
още представители на Асоциацията на дентал-
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ните дилъри, Пламен Таушанов – председател на
УС на БАЗП и много други институции свързани
със здравеопазването. От страна на БАЗ взеха
участие Иван Бурджев – председател на УС, Стоян
Котев – гл. секретар, Светлан Велев и Владимир
Кехайов – зам. председатели на БАЗ, Весислав Цветанов и Георги Радулов – членове на УС, Георги
Дулев – председател на РК София и представител
на БАЗ във Висшия медицински съвет, Мелекпер
Адем – председател на РК Пловдив и председател
на комисията по нормативни документи, Димитър Делчев – председател на РК, Хасково и председател на комисията по нелигитимни практики,
Миглена Данова – гл. редактор на Зъботехническа
лаборатория.
Модератор на събитието бе Мелекпер Адем.
Мероприятието бе открито от г-н Иван Бурджев.
След него г-н Стоян Котев представи пред присъстващите Българската асоциация на зъботехниците и подчерта, че нелегалните практики и
нерегламентираната дейност в зъбопротезира-
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Иван Бурджев

Иван Бурджев, Мелекпер Адем
Весислав Цветанов, Стоян Kотев

нето нанасят сериозни щети както на пациентите, така и на цялото съсловие. Той подробно
обясни какво визира под тези понятия. Последваха
въпроси от членовете на БАЗ, които потърсиха
отговорите от присъстващите на кръглата
маса в опит да се получи дискусия.
Най-честите въпроси бяха към д-р Шарков,
в качеството му на председател на БЗС. Той
каза, че БЗС е готов да подпомогне БАЗ в това
нейно начинание, тъй като двете организации са неразделна част от общата цел, дарена
от Господ, наречена здраве. На въпроса дали лекарите по дентална медицина не захранват нелегалните зъботехнически практики с работа,
д-р Шарков отговори, че БЗС не е контролен орган. Този контрол трябва да упражнява ИА "Медицински надзор" както за лекарите по дентална медицина, така и за зъботехниците. Той също обърна
внимание и на това, че работата е съвместна и
екипна, но че качеството на медицинското изделие е отговорност, която се поема от зъболекаря,
поставяйки го в устата на пациента. Д-р Шарков
подчерта още, че контрол може да се упражнява
само когато двете страни си взаимодействат
като се самосезират. Той обясни, че това е взаимен процес и "задължение на БАЗ е да сезира УС
на БЗС за проблеми, които касаят зъболекарите.
Дебатите трябва да бъдат разширени, тъй като
тук не присъстват всички институции.” - каза д-р
Шарков визирайки липсата на представител от
МЗ. Той поиска да получи писмено предложенията,
направени от БАЗ на кръглата маса, които да постави на обсъждане пред целия УС на БЗС.
В дух на съпричастност към проблема бе и изказването на проф. Коларов, държавен инспектор
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д-р Николай Шарков
Сабина Карапетрова, д-р Даниела Дариткова

"Контрол на медицинските дейности и оценка
на качеството". Той благодари за поканата и изрази мнение, че тази кръгла маса е навременна
и е изключително важна, защото тези проблеми
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Учасници в кръглата маса

съществуват отдавна. Проф. Росен Коларов подчерта, че "има закон за здравето и той е ясен и
точен и трябва да се спазва, тъй като всички
тези нерегламентирани дейности подлежат на
правомощията на закона и ще бъдат санкционирани, в момента, в който бъдат установени".
В своето изказване той каза още "През нас минават много жалби, свързани с проблеми, които
трябва да бъдат дискутирани. Отговорността
има много етапи и пластове, но за здравето на
пациента трябва да бъде поета цялата отговорност".
На представителите на ИАМН беше връчен
списък с лаборатории от София и Пловдив, неизпълнили разпоредбите на ЗЛЗ, а г-жа Събина Карапетрова пое ангажимента в кратки срокове
агенцията да започне проверки.
Представител на НЗОК подчерта, че нерегламентираните практики са недопустими и те са
наясно с тях, а адвокат Пламен Таушанов уточни,
че при тях в БАЗП са постъпвали оплаквания, с
крайно незадоволителни резултати от поставени зъбни изделия/импланти, които те са препращали за компетентност към комисията на
БЗС. Той повдигна и един много важен въпрос, а
именно как пациентът ще си потърси правата
и ще си възвърне парите, ако практиката е нерегламентирана.
В хода на дискусията проф. Коларов добави,
че той като човек, който доскоро е имал практика, а сега е от другата страна, иска да обърне
внимание, че от кръглата маса трябва да се извадят няколко основни извода в генерален план.
"Нашата работа е екипна. Колкото и някои в на-

шата страна да казват, че екип не се налага, но
действителността го налага, и ние трябва да
работим в едни относително прозрачни условия,
т.е. това означава още нещо, че ние трябва да си
имаме доверие, което обаче трябва да бъде скрепено от някакъв вид договор между зъботехник
и зъболекар. Това касае и нелегалните практики:
приема се отговорността със силата на закона."
Кръглата маса продължи почти три часа.
Много въпроси бяха подготвени от представителите на БАЗ, но за съжаление някои от тях останаха без отговор.
В края д-р Даниела Дариткова подчерта в своето изказване, че от гледна точка на конкретния
въпрос за ЗМИ, в момента е приключило общественото обсъждане за промяна във връзка с прилагането на европейския регламент. Така, че тя се
надява с оставащите месеци на работа на това
НС да се стигне до това, да се разгледа отново на
база писмени предложения, и да се търси решение
на въпросите, които се поставят тук. "Защото
така комуникират институциите - с писмени сигнали. Тогава наистина е по-лесно.Така че, в бъдеще
време очаквам отново да имаме комуникация във
връзка разглеждането на ЗМИ. Иначе в рамките
на мандата комисията по здравеопазване е на
разположение.", подчерта д-р Дариткова.
Кръглата маса бе закрита от г-н Иван Бурджев с надеждата, че поставените въпроси ще
намерят решение, тъй като те касаят здравето
на пациента.
Макар и новосформирана БАЗ е организация,
която смело върви по начертания път и вече е
разпознаваема от институциите.

Материалът подготви Галя НАЧЕВА
със съдействието на Стоян Котев, Миглена Данова, Георги Дулев
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Само 6 гласа не достигнаха
зъботехниците да получат по 200 лв.
за изработване на тоталнa протезa
Г-н Иван Бурджев е председател на Българската асоциация
на зъботехниците от създаването є през 2019 година.
Той е собственик и създател на Дентално студио Бурджев.
През годините се доказва като един от най-добрите
зъботехници в България. Води курсове в лабораторията си за
млади зъботехници и е винаги готов да предаде знанията си
на младото поколение. Има голям принос за развитието на
зъботехниката в България.
Поводът за интервю с него e, че зъботехниците бяха на крачка
от това да получат по 200 лв. за изработването на тоталнa
протезa при гласуването на бюджета за здравеопазване за 2021 г.
от Народното събрание.

Г-н Бурджев, Парламентът прие бюджета за
здравеопазване за 2021 г. УС на БАЗ проведе
редица разговори и потърси възможности зъботехниците да бъдат включени в настоящия
бюджет. БАЗ смята, че възстановяването на
функцията на дъвкателния апарат на здравноосигурените лица е изключително важна
дейност, засягаща стотици хиляди граждани
и най-вече, най-слабата социална група, хората
в пенсионна възраст. В тази връзка УС на БАЗ
внесе документ, че самата зъбна тотална протеза също трябва да бъде заплатена от НЗОК.
Докъде стигнахте в исканията си?
Г-н Иван Бурджев: Трябва да отбележим, че БАЗ
смята, че тоталните протези трябва да бъдат
изцяло безплатни и социалният ефект от тях да
е максимално и изцяло в полза на пациента.
Сега касата заплаща на лекаря по дентална
медицина 200 лв. за денталната част от дей-
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ността, а пациентът заплаща за тоталната
зъбна протеза на зъботехника отделно на абсолютно пазарен принцип, както се изрази в
едно свое интервю председателят на БЗС д-р
Шарков. Само че, този принцип не нарушава ли
правата на самия пациент и не създава ли предпоставки за непрозрачност относно формиране
на крайната цена, която трябва да заплати
пациентът? БАЗ предложи и настояваше изработването на тоталните протези да е изцяло
БЕЗПЛАТНО. Ние искахме 6 милиона от бюджета,
респективно по първоначални проучвания, това
е сумата за около 30 000 протези (това е приблизителната бройка на годишна база изработвани
протези по здравна каса) по 200 лв. на протеза.
В този случай пациентите нямаше да заплащат
самата тотална протеза на зъботехническите
лаборатории и протезите наистина щяха да са
БЕЗПЛАТНИ.

2020, брой 3-4(23)

ИНТЕРВЮ

Какви стъпки предприе УС на БАЗ в тази
връзка?
Г-н Иван Бурджев: УС на БАЗ изготви становище
относно Законопроекта за бюджета на НЗОК за
2021 г., което изпрати до председателя на Комисията по бюджета и финанси към 44-то Народно
събрание г-жа Менда Стоянова и до Д-р Даниела
Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание, както и
до всички парламентарни групи, а също така и до
заинтересованите страни - Министерство на
здравеопазването, НЗОК и не на последно място
Български зъболекарски съюз. Разпространихме
обръщението и много разчитахме на това, че народните представители ще вникнат в нашето
искане, тъй като то се отнася до онази част от
населението в България, което попада в социално-слабата група.
Предложението не бе прието, но бе подкрепено
от доста народни представители, което е изцяло заслуга на БАЗ. Вие сте една нова организация, която с действията си показва грижа
към членовете си, бързо навлизане в материята и не на последно място успяхте добре да се
позиционирате?
Г-н Иван Бурджев: Да, така е. Нашето искане получи 73 гласа "ЗА" срещу 78 "ПРОТИВ", при 10 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ". Само 6 гласа не ни достигнаха
това да стане факт и още в началото на следващата година пациентите напълно безплатно
да получават тотални протези. И тук трябва да
благодарим на всички народни представители
от всички Парламентарни групи, които подкрепиха предложението ни и го защитиха от високата трибуна на Народното събрание. Освен


2020,
брой 3-4(23)

това, ние гледаме напред и това гласуване ни
дава надеждата и увереността да смятаме, че
в следващия бюджет ще бъдат предвидени исканите от нас средства и управляващите ще
изпълнят изцяло ангажимента си към възрастните хора.
Не трябва да забравяме, че ние сме Европейска държава и сме част от Европа, а там тези
практики отдавна се финансират, така че рано
или късно трябва да приемем европейските
стандарти.
Потърсихте ли съдействие от БЗС?
Г-н Иван Бурджев: Да потърсихме, защото лекарите по дентална медицина са нашите основни, и единствени в този смисъл, партньори
в дейността по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат с цели протези. Екипната
работа е най-важното нещо за постигане на отличен краен резултат в името на пациента и
неговото здраве. За наше голямо съжаление ръководството не подкрепи исканията ни. То може
би се обърка и помисли, че искаме да преговаряме
заедно с тях в НРД в раздел дентални дейности.
Аз искам отново да подчертая, че ФИНАНСИРАНЕТО на зъботехническото медицинско изделие
- тотална протеза, е ИЗВЪН договорените в НРД
дейности за дентална медицина.
И нека да завърша с това, че най-важното
в това искане е грижата за пациента. Това са
нашите майки и бащи, които са допринесли със
своя труд за просперитета на България и ние
сега трябва да ги подкрепим. Това е морален
дълг на управляващите.
Интервюто взе: Галя НАЧЕВА
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Лекарите по дентална медицина и зъботехниците
са включени в платформата, с която ще се
администрира електронната здравна карта
Д-р Илко Семерджиев завършва ФДМ, МУ – София, след което
придобива специалност "Обща стоматология". Освен това той
притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и
докторска по стопанско управление. Специализира в Германия,
Обединеното кралство, Испания, Франция и САЩ. Учредител е на
Българския лекарски съюз през 1989 г. През 1993 г. е зам. министър
на здравеопазването в правителството на проф. Беров с ресор
здравна политика и здравна реформа. Със същия ресор е зам.
министър и в правителствата на Стефан Софиянски и на Иван
Костов. От 1999 до 2001 г. е министър на здравеопазването.
Той е създател и първи директор на НЗОК. В служебното
правителство на Огнян Герджиков е заместник министърпредседател и министър на здравеопазването.

Д-р Семерджиев, надяваме се, че Ви намираме
в добро здраве в условията на разрастващата
се пандемия. Доста богата биография имате.
Опитахме се да акцентираме само върху найважните моменти. Вие сте запознат отчасти
с дейността на Съюза на зъботехниците в
България и неговите политики. Тази организация през годините нямаше необходимия статут на съсловна организация. Смятате ли, че
тя все пак успя да направи някои съществени
промени в защита на своите членове?
Действително в нашия правен мир имаше една
голяма несправедливост по отношение на Съюза
на зъботехниците в България, за който през годините не бе направен специален съсловен закон
с правоприемство, но това не означава, че Съюзът не свърши своята работа в полза на зъботехниците и обществото. Напротив, вие участвахте пълноценно в дебатите и вземането на
решения за зъботехническата и денталната
работа в България, нейното стандартизиране и
привеждане към модерността на XXI век, което




ąúûĈĊúČĈĊĂę

ви прави чест. А и никога не е късно една ситуация да бъде променена – както знаете и БЛС
постигна най-големите си успехи докато беше
доброволна организация на лекарите по ЗЛС. В
крайна сметка в подобен тип ангажираност винаги се включват само най-мотивираните членове на организацията, което изключва вероятността да се залитне към казионност, а това
е предимство. Oт миналата година зъботехниците в България вече имат БАЗ.
Защо здравната реформа, на която вие сте основоположник и не случайно ви наричат неин
архитект, е отлагана с години и кога мислите,
че ще стартира електронното здравеопазване
в пълния смисъл – електронна карта, пълно
електронно досие на пациента, което да е достъпно както за лекуващия, така и за самия пациент, електронни направления и т. н.?
Причините за отлагането бяха политически – знаете, че до 1997 г. властта в България беше доминирана от БСП, а те държат на модела "Семашко"
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въпреки, че той фалира навсякъде по света поради икономическа и функционална непригодност.
Едва правителството на ОДС обърна внимание
на здравните специалисти и техните предложения, което позволи да се случат реформите, а
БЛС беше основният двигател на този процес.
Колкото до електронното здравеопазване само
ще напомня, че през март 2017 в качеството ми
на вицепремиер и здравен министър успях да пласирам за европейско финансиране проект за изграждане на Национална здравно-информационна
система, който получи 12 млн. лв. по програма "Добро управление" за първа и втора фаза. Срокът
за неговото изпълнение изтече на 28.12.2018 г. но
резултатите все още ги няма. В този проект са
инкорпорирани електронната здравна карта, рецепти, направления, здравно досие, 21 здравни регистри, Национален здравен портал и много други
неща, необходими за системата и за хората. Надявам се поне някои от тях да станат факт в
обозримо време, защото в хода на настоящата
пандемия без електронно здравеопазване, системата се справя много по-бавно и трудно.
Смятате ли, че при изработването на платформата, с която ще се администрира електронната здравна карта, трябва да бъдат
включени всички участници в здравната система, в това число и лекарите по дентална
медицина, и зъботехниците?
Те са включени и го казвам като човек, който в
рамките на своя мандат осигури представяне
и приемане на Национална стратегия за електронно здравеопазване, а проектът НЗИС е
част от нейната реализация.

щани от НЗОК. Вероятно първоначалните регламенти не са били съвършени, но са факт и подобрението им е в прерогативите и на съсловните
организации, които могат да направят своите
предложения и да подобрят статуквото.
Смятате ли, че Българската Асоциация на Зъботехниците , регистрирана на 31.05.2019 г , по
ЗСОМСААМСЗПФ, в която са задължени да членуват всички зъботехници, трябва да е договорна страна в НЗОК, тъй като сега договорна
страна е само БЗС?
В рамките на подизпълнението директно договаряне с НЗОК не е функционално, но това не означава, че с БЗС не трябва да се водят разговори,
преговори и да се намират рационални решения.
Мислите ли, че освен НЗОК трябва да има и
други каси и пациентът да има право на избор?
Такива каси имаше, те бяха регламентирани още
през 1998 г. със ЗЗО, но през 2013 г. бяха ликвидирани със закон, а доброволното здравно осигуряване беше трансформирано в застраховане. Това
е една от най-големите грешки на прехода и се
опасявам, че е необратима.

Не е ли дошло времето, в което да бъде изработена единна стратегия в здравеопазването, която да съдържа секторни политики от
различни области, за да може тази цялостна
стратегия, като един от основните стълбове
на Националната сигурност, да начертае приоритетите в секторите на здравеопазването,
включително в денталната медицина, които
да гарантират както развитието им, така и
изравняването им с европейските стандарти
относно финансирането и образователното
Вие като създател на НЗОК и екс-министър
развитие?
на здравеопазването предполагам, че следите
Такава стратегия имаше за периода от 2001 до
ресора дентална медицина. Какво е мнението
2010 г., а след това за периода от 2014 до 2020 г., но
Ви за "тоталните протези" за възрастните
за съжаление останаха неизпълнени. Това е един
хора, за които касата заплаща на лекарите по
от големите проблеми на правителствата след
дентална медицина, а пациентът заплаща зъ2001 г. – те писаха документи, но не действаха и
ботехническия труд?
така пропуснахме ценно време за напредък и усъСмятам, че беше голям пробив нещо от областта
вършенстване на здравната система в България.
на протетиката да влезе в пакета услуги, заплаВъпросите подготвиха: Галя Начева, Иван Бурджев, Стоян Котев, Владимир Кехайов, Георги Радулов
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Доц. М. МИЛЕВ, д.оз.,
ръководител
УС "Зъботехник",
Медицински колеж Варна



Прогрес и инвестиции в
Медицински университет
"Проф. д-р Параскев Стоянов"
в учебен сектор "Зъботехник"
за периода 2016 – 2019 г.
Ежегодни са усилията на ръководството на Медицински университет –
Варна, с които се намират решения за разширяване и обновяване на материално-техническата база. Така се гарантира пълноценното и качествено обучение на студентите. Динамично развиващите се технологии и апаратура
налагат гъвкави решения за осъвременяване на учебните процеси в отговор на
бизнеса. Показателни за това са резултатите в учебния сектор – "Зъботехник"
в Медицински колеж – Варна.
Само за последните четири години прогресът има следното изражение:
• 2016 г. - Екип на Факултета по дентална медицина и Медицински колеж към
МУ-Варна спечели проект от конкурса "Финансиране на научни изследвания
в приоритетните области – 2014 г." на Фонд "Научни изследвания" към МОН
с проект: "3D принтиране и приложението му в съвременните методи на
лечение в протетичната дентална медицина". Периодът и продължителността са 12.12.2014 - 12.12.2016 (24 месеца). Оборудвана бе "Лаборатория по
прототипиращи технологии". С помощта на новата апаратура се премина
към ново, по-високо ниво на технологиите за изработване на денталните
конструкции при обучението на студентите – директно 3D принтиране на
модели от виртуални 3D модели. Внедряването на поредната иновативна
технология е естествено продължение на амбициите на академичното ръководство на факултета за развитие и модернизиране на преподаването,
съобразно световните стандарти, както и за повишаване качеството на
обучение на студентите по "Дентална медицина" и интегриране на обучението по специалността "Зъботехника" към Медицински колеж. Денталната
медицина и зъботехниката са две области, които са тясно свързани помежду си и внедряването на една иновативна техника доведе до значително
подобряване както на качеството на изработваните конструкции, така
и на качеството на провежданото лечение. Резултатите по настоящия
проект са свързани именно с популяризирането на предимствата на тази
техника при изработването на денталните конструкции, създаване на зъботехнически и лечебни протоколи за изработване и лечение с протезни
конструкции, произведени чрез прототипирани модели, както и учебни програми за студентите по дентална медицина и зъботехника за обучение по
иновативните технологии, с което се повиши качеството на обучението.
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Оборудване в Медицински колеж – Варна

• 2017 г. Оценката от ПА – Зъботехник е много
добра - 9,05. Една от основните задачи, която
стоеше пред ръководството на Медицински
колеж – Варна, е закупуване и доставка на апаратура за отделните учебни сектори.
За УС "Зъботехник" бяха закупени: микромотори
– 10 бр.; хидропневмополимеризатор – 1 бр.; муфелни пещи – 2 бр.; електрически сонди – 10 бр.;
гипсорезачки – 6 бр.; гипсов тример – 1 бр.; зъботехническа турбина с микромотор – 1 бр.; вибромаса
– 1бр.; пясъкоструйник – 1бр.
• 2018 г. Продължават усилията на ръководството на МУ - Варна за обновяване на материално-техническата база, която да гарантира по-качествено обучение на студентите.
В продължение на казаното бе сключен договор
с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи на помещения и общи части
в сграда МК - Варна". Той включва и УС "Зъбо
2020,
брой 3-4(23)

техник" зала 119 – обособяване на нов модерен
зъботехнически кабинет.
• 2019 г. Материално-техническото обезпечаване на учебния процес бе допълнено като за УС
"Зъботехник" бе ремонтирана зала 116 – обособяване на нов модерен зъботехнически кабинет. Една от основните задачи, която стоеше
и продължава да стои пред ръководството
на Медицински колеж – Варна, е закупуване и
доставка на апаратура за отделните учебни
сектори. За сектора бе закупена и въведена в
експлоатация следната апаратура: зъботехническа безфилтърна аспирационна уредба – 20
бр.; комбинирана пещ за прес-керамика в комплект с вакуум помпи – 2 бр.; вакуум бъркалка – 2
бр.; фотополимерни лампи – 5 бр.
ИЗТОЧНИЦИ:
• Годишни отчети на МУ-Варна за 2016 – 2019 г.
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Celtra®Press - минимално инвазивна
рехабилитация на ерозирало съзъбие
..
Dr. Andrea Klink, Dr. Fabian Hu ttig, Volker Scheer
Д-р Андреа КЛИНК
e Ръководител на
бакалавърски клинични
курсове в Университетa в Тюбинген,
специалист по протезиране (DGPro) и
зъботехник.

Пациентка
Пациентка на 43 години посети денталния център към Катедрата по орална
медицина и лицево-челюстна хирургия в Университета в Тюбинген, Германия.
Клиничният преглед показа ерозирало съзъбие вследствие на дългогодишна
консумация на газирани напитки. Пациентката искаше отново да може да се
храни и да пие напитки без да изпитва болка.

Резюме
Пораженията, причинени от ерозия, често се свързват със загуба на вертикалния размер на оклузията и представляват голямо предизвикателство за
лекарите по дентална медицина, особено при случаи с по-млади пациенти. От
една страна, възстановяванията трябва да бъдат естетични и дълготрайни;
от друга, повишаването на оклузията изисква качествен възстановителен
материал, който е достатъчно стабилен във времето. В настоящия случай
е използван новият материал Celtra®Press, състоящ се от литиев силикат,
подсилен с цирконий, отговарящ на двете изисквания посочени по-горе. С този
материал са изработени възстановяванията с отлична естетика, тъй като
той притежава много добра транслуцентност и резистентност на огъване
при прилагане на сила в три точки от над 500 MPa. Освен това, изключителната устойчивост на материала улеснява ефикасното възстановяване на
вертикалния размер на оклузията.

Въведение
Зъбната ерозия се определя като деминерализация, предизвикана от
действието на киселини, която може да бъде асоциирана със загуба на твърди
зъбни тъкани и да не бъде съпътствана с допълнително механично увреждане,
като процесът протича без да бъде свързан с наличието на бактериална активност (сн. 1).
Пациентите, чиито зъби са увредени от ерозия, обикновено се оплакват
от свръхчувствителност и най-често приемат храни със стайна температура. Дъвкателната им активност е значително намалена (сн. 2).
В допълнение на това, естетическият вид на зъбите им е силно компрометиран, тъй като те изглеждат жълтеникави поради загубата на емайлова
тъкан (сн. 3).
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1

2

3

4

сн. 1 до 7 Инициалната ситуация: постоянно съзъбие без
кариозни процеси, но с поражения вследствие на ерозия
и вторична загуба на вертикален размер на оклузията.
Понижаване на цялостната захапка.

Пациентите често имат усещането, че зъбите им се разслояват поради фрактурирането
на дребни фрагменти или ръбчета. Подобни ситуации обикновено се утежняват с вторично намаляване на вертикалния размер на оклузията, което
от своя страна би могло да доведе и до функционални проблеми.
На този етап спешно трябва да се предприеме
възстановително лечение.
Предвид факта, че засегнатите пациенти
обикновено са по-скоро млади хора се използва
минимално инвазивен лечебен подход за възстановяване на първоначалната зъбна естетика и
функция. Взема се предвид, че остатъчната зъбна
тъкан най-често е здрава, а зъбите обикновено
не са рехабилитирани с многобройни възстановявания. Материалите, предпочитани за това лечение, са чиста керамика с високи естетични показатели способни да покрият гореспоменатите
изисквания (сн. 4 до 7).
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6
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9

8

сн. 8 и 9 Восъчният моделаж, изработен
върху диагностичните модели от инициалната ситуация до нивото на оригиналната
морфология
сн. 10 и 11 Трансферен силиконов ключ за
изработване на table top конструкции от
композит с цел увеличаване вертикалния
размер на оклузията и създаване на пространство за възстановяване на оригиналната зъбна морфология.

10

11

Ние проведохме лечението на пациентката,
обърнала се към нас, с новата керамична система за пресоване Celtra®Press (Dentsply Sirona
Prosthetics, Германия). Celtra®Press е стъклокерамичен материал с висока резистентност и още
по-конкретно, керамика от литиев дисиликат,
подсилен с цирконий (т.нар. "ZLS", което идва от
"zirconium-lithium silicate").
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Малкият размер на кристалите му и фината
му микроструктура създават отличен баланс на
транслуцентност и опалесцентност, съчетан с
висока устойчивост на огъване в три точки от
над 500 MPa. Механичните и оптичните свойства
на материала го правят подходящ за описаните
показания.
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Свойствата на Celtra® Duo - подсиленият с
цирконий литиев силикат, трансформиран с CAD/
CAM система, са проучени в редица изследвания,
които са публикувани в международни списания.
Резултатите от тях демонстрират, че съставът на този нов материал е идеално адаптиран за
изработването на минимално инвазивни възстановявания (сн. 8 и 9).

Клиничен случай
Пациентка на 43 години посети миналата година
денталния център към Катедрата по орална медицина и лицево-челюстна хирургия в Университета в Тюбинген, Германия. Тя нямаше история
за прекарани хронични заболявания и не приемаше
медикаменти. Пациентката сподели, че в миналото в продължение на дълги години е консумирала
големи количества безалкохолни газирани напитки,
най-вече Coca Cola.
Клинично установихме постоянно съзъбие без
наличие на кариеси, но с тежка зъбна ерозия и вто-

сн. 12 до 14 Директно възстановяване на
зъбните редици с композит и постигане на
балансирана оклузия. Палатиналните туберкули на максиларните молари оклудират с централните фоси на мандибуларните молари
или контактуват с маргиналните крести на
премоларите в една непрекъсната линия с
каниновото водене и груповата функция.

13
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рично намаляване на вертикалния размер на оклузията с около 1-2 mm (сн. 1 до 7). Функционалният
статус по Крог-Пулсен не показваше аномалии.
Вертикалният размер бе около 5-6 mm в покой и
около 4-5 mm по време на говорене. Пристъпихме
към лечебния план, който включваше два клинични
етапа с цел възстановяване на изгубените твърди
зъбни тъкани.
Първата фаза се състоеше от симулация на
оригиналната позиция във физиологичен покой. За
тази цел бе изработен восъчен моделаж (сн. 8 и
9) като основен проект за директно повдигане
на захапката с помощта на композитна матрица,
която да доведе до постигане на балансирана оклузия. Палатиналните туберкули на горните зъби
бяха възстановени така, че да контактуват с
централните фоси на мандибуларните молари и
с маргиналните гребени на премоларите в една
непрекъсната линия с каниновата защита и груповата функция на премоларите (сн. 10 до 14). След
шест месеца бе снет отпечатък от наличната
ситуация, като отлетите гипсови модели бяха

12

14
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16

15

сн. 15 до 17 Препарираните
зъби от горна и долна челюст
и финалният оклузален регистрат.

17

монтирани в артикулатор на основа на краниални
измервания. Това от своя страна даде възможност за индивидуално инцизално водене с позициониране на водещите повърхности.
Последващата интервенция се изразяваше в
минимално инвазивно препариране на част от
зъбите на долната челюст – кучешките зъби и
дисталните участъци (сн. 15 и 16). Поради тежкото увреждане на палатиналните повърхности
на горните фронтални зъби и произлизащите от
това изисквания за пространство за бъдещите
възстановявания, решихме да оставим долните
резци в първоначалната им форма. Те не бяха включени в лечението, тъй като в противен случай
би се наложило да се отстрани ненужно голямо
количество твърди зъбни тъкани. С помощта на
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силиконови ключове, използвани като оклузални
регистрати поддържахме вертикалния размер,
който предварително определихме, (сн. 17). Временните конструкции бяха изработени от Pro
Temp на стола в същото посещение с помощта на
силиконови ключове, снети от прогностичния восъчен моделаж. Циментирахме ги с Temp Bond NE
(сн. 18 до 22).
В зъботехническата лаборатория бяха направени гипсови модели с подвижни пънчета,
разрязани с помощта на трионче. Те от своя
страна бяха включени в артикулатор с помощта
на оклузалните матрици, изработени по време
на препарирането на пънчетата (сн. 23 до 25).
Възстановяванията бяха изработени от восък и
след това от керамика (сн. 26 до 28). Тук е мо-

2020, брой 3-4(23)

ПРОТЕТИКА

18

19

20

21
сн. 18 до 22 Провизорните конструкции на горна и долна
челюст.

22

24

23
сн. 23 до 25 Гипсовите модели с разрязани подвижни пънчета, монтирани в артикулатор въз основа на снетите
индивидуални стойности.
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26

27
сн. 26 до 28 Възстановяване на анатомичните структури
с помощта на восък.

28

ментът да споделим своето положително мнение за слоя от нисковискозен материал Celtra®
Press (Dentsply Sirona Prosthetics) и неговата прецизна репродукция, създадена специално за Celtra®.
След загряването, всички възстановявания бяха
пресовани със Celtra®Press MT A2. За тези 24 възстановявания бяха нужни 5 муфи от 200 g и пет
броя материал от 6 g. Долните канини и задните
зъби бяха пресовани монолитно, докато за горния
фронт използвахме cut-back техника. След елиминирането на първоначалния слой, пясъкоструенето и
отстраняването на отливните щифтове, всички
възстановявания показаха добро инициално адаптиране. Бяха направени единствено минимални
ажустирания върху модела.
От самото начало повърхностите на възстановяванията показваха много прецизна и детайлна
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структура с отлично възпроизвеждане на текстурата. Впоследствие за по-добра естетика мандибуларните резци също бяха покрити със Celtra®
Ceram. Характеризирането бе извършено с инцизалните цветове EE5-Sky, EE4-Fog, E3-Medium, E01Еxtra light и E1-Еxtra light, следвайки препоръките
на производителя. Горните предни зъби бяха естетически инкрустирани с E4 Transparent, като
след добре преминалата керамична проба, всички
конструкции бяха финализирани с боичките SO, l1
и l2, както и с Universal Stain&Glaze.
Оклузията бе завършена с помощта на предварително определените водещи повърхности на
основата на водещата антериорна плака, изработена и леко ажустирана върху артикулатора след
завършването (сн. 29 до 37).

2020, брой 3-4(23)
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сн. 29 до 37 Завършените възстановявания.
Фронталните възстановявания на горната
челюст са инкрустирани естетично с помощта на Celtra® Ceram, всички останали възстановявания са изработени монолитно и впоследствие са охарактеризирани с помощта на
оцветявания.

29

30

31

32

33

34

35
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38

39

сн. 38 Вътрешната повърхност на конструкцията преди ецването.

40

сн. 39 Oбработeната керамична повърхност с флуороводородна киселина.

41

42

43

44

сн. 40 Изглед след ецването.

сн. 41 до 44 Фиксиране на финалните конструкции: обработване на пънчетата с 37% ортофосфорна киселина и прилагане
на адхезив Prime&Bond Active.

45





46
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47

48

сн. 45 до 50 Финалната ситуация:
всички възстановявания са свързани
с Calibra Ceram и двойна "транспарентна" полимеризация.

49

50

Възстановяванията бяха адхезивно фиксирани
с Calibra Ceram. В хода на този последен етап вътрешната повърхност на конструкциите бe обработена с флуороводородна киселина за 30 s и със
силан в продължение на 60 s (сн. 38 до 40). Емайлът
и дентинът на препарираните зъби бяха обработени с ортофосфорна киселина, след което прило-
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жихме универсален адхезив (Prime&Bond active) и
нюанса "transparent" на Calibra Ceram (сн. 41 до 44).
Фигури 45 до 50 показват завършените възстановявания in situ и постигнатия отличен естетичен
резултат.
Библиографията е на разположение в редакцията
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Люк РУТЕН,
майстор зъботехник

Използване на дигитален
работен протокол в денталната
медицина и зъботехниката:
решение на конвенционални концепции
в естетичната имплантология
Luc Rutten, Patrick Rutten

Продължение от бр. 2 на Зъботехническа лаборатория.

Уводни думи за циркониевия диоксид

Патрик РУТЕН,
майстор зъботехник
Лук Рутен и Патрик Рутен
завършват зъботехника през
1979 г. в Брюксел, Белгия.
Преместват се в Кьолн,
Германия, където специализират
различни техники за фрезоване и
стратификация на керамиката.
Автори са на много статии,
които са публикувани в
международни журнали.
Многократно са лектори в
конференции и практически
курсове в много държави.
Автори са на книгите
"Естетика върху импланти"
и "Мостове и корони върху
импланти: изкуството
на хармонията".




Циркониевият диоксид е една от керамиките с най-добри показания в зъботехниката. Този материал има отлични механични свойства, комбинирани с
цветови възможности и полутранспарентност. Коефициентът на термично
разширение (CET) е около 10.5, докато керамиката за стратифициране (VM9,
VITA Zahnfabrik, Bad Saeckingen, Германия) има сравнително по-ниска стойност.
Грапавите кепета от циркониев оксид имат бял цвят и възможност за трансмисия на светлина от 48%. Повърхностно оцветените циркониеви възстановявания са добър избор за постигане на отличен краен резултат, особено
когато липсва пространство за стратификация. Преди стратификацията се
препоръчва термична обработка, за да се обърне потенциалът за трансформиране на фазата. Достатъчно е кепетата да се изпекат на 1050°С за 15 мин.
В случая е използван Effect liner, който притежава добри качества за адхезия и
флуоресценция. Този слой се изпича на изключително висока температура (от
970 v°С до 980 v°С ), за да се гарантира здрава механична връзка между циркония и стратифициращата керамика.21-22

Индивидуална стратификация
Започваме първото изпичане с хроматичния интердентален ефект и изграждаме формата с малко основен дентин. Продължаваме с обратно изрязване
в инцизалната трета и нанасяме смес от емайлова и траслуцентна маса.
Индивидуализирането на инцизалния ръб извършваме с флуоресцентна керамика, която е по-топла и опакерна, смес от Window, Interno 2 и Interno 4 (VITA
Zahnfabrik, Bad Saeckingen, Германия).29 Изпичането на корекцията може да
бъде извършено с транслуцентни и емайлови маси в неравномерен порядък,
така че да се създадат зоните на контакт и вестибуларните повърхности (сн. 59). На тази керамична или бисквитена проба лекарят по дентална
медицина извършва проверка на функцията, формата, цвета и мекотъкан-
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ната поддръжка. Циркониевият оксид е съвсем
леко оцветен и все още не е покрит с глазура. Тя
се нанася накрая след керамичната проба и след
проверката на хоризонталната равнина, на средната линия, на поддръжката на устните и на оклузията. Дигитализираният работен процес дава
възможност да се следва протоколът стъпка по
стъпка и не позволява допускане на грешки. Частичната монолитна корона на зъб 24 е пресована
от Ambria® и е полирана (сн. 60).

59

Vita Ambria®: работен процес
Зъб 24 трябва да бъде възстановен с монолитен
овърлей. В този конкретен случай избираме нов
продукт, който наскоро се появи на пазара под
марката Vita Ambria®. Това е система за прес-керамика от литиев дисиликат, подсилен с циркониев
оксид с цел постигане на високоестетични и устойчиви резултати. Материалът се обработва
много ефикасно и е идеален за изработване на
60

61

62

63

сн. 59 Керамичната проба показва мостовите тела
с яйцевиден профил – regio 12 и 22.
сн. 60 Палатиналните и оклузалните повърхности леко
повърхностно оцветени, но все още неглазирани.
сн. 61 Готовият за опаковане моделаж.
сн. 62 Пелети от Vita Ambria® в различни нюанси и
различни възможности за транслуцентност.
сн. 63 Частичната корона от Ambria® след отстраняването на опаковъчната маса и песъкоструенето.
сн. 64 Частичната монолитна корона пресована
от литиев дисиликат и допълнително повърхностно
оцветена и глазирана.
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сн. 65
Промени и подобрения
според водещите линии
на зъболекаря, които са
част от безпроблемната
съвместна работа.

65

66

67

сн. 66 и 67 Оценяване на бялата и розовата естетика.
сн. 68 Функционалните съображения са изключително важни при такъв вид работен процес, сред които са оклузията, артикулацията и достатъчната канинова защита.

овърлеи и частични корони. Моделираме частичната коронка от восък анатомично според анатомията и морфологията. След поставяне на
свързващия канал частичната корона ще бъде
опакована с Vita Ambria Invest (сн. 61). Системата
за прес-керамика се състои от керамични пелети
с две нива на транслуцентност (T/HT) (сн. 62). Предимството е, че Vita Ambria® може да бъде наслоена с Vita Lumex AC®.
След пресоването, частичната корона се почиства от опаковъчната маса и се продължава
с отстраняване на реакционния слой чрез пясъкоструене при налягане от два бара (сн. 63). Короната може да бъде оцветена и индивидуално
глазирана с помощта на Vita Akzent Glaze LT след
финиране и контрол на апроксималните контакти
върху мастер модела и почистването на повърхностите с песъкоструйник (сн. 64).
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Преход от короната към гингивата,
импланта и завършването
В случаи на недостатъчна гингивална поддръжка
се правят снимки на ситуацията в устата. Системата DSD 27 ще изясни какво е необходимо да
се направи (сн. 65). Ръбът на короната на зъб 21
е планиран така, че да копира профила на изникване на естествен зъб. Цервикалният ръб на зъб
12 трябваше да се доведе до по-добро ниво на
симетрия с гингивата на зъб 22. Зъб 23 показва
2020, брой 3-4(23)
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69

70

сн. 69 Отличните свойства на циркониевия оксид по отношение на меките тъкани.
сн. 70 Двата латерални резеца изглеждат твърде дълги,
но това цели притискане на меките тъкани след позиционирането на мостовете.
сн. 71 до 73 Леко оцветените и глазирани циркониеви
повърхности.

по-малко гингивална поддръжка и трябва да бъде
направен така, че да притисне тъканта по-високо.
Това може да се направи със смес от маса за прагове и коригираща маса. След като формата е
завършена, финираме повърхностната текстура
и преминаваме към изпичане и глазиране (сн. от
66 до 68). Леки цветови ефекти могат да бъдат
постигнати с помощта на Akzent Plus Stains (VITA
Zahnfabrik, Bar Saeckingen, Германия).29
След финалното изпичане на керамиката титаниевият интерфейс се поставя върху конструкцията от циркониев оксид. Базалните повърхности,
които са в тесен контакт с меките тъкани, са от
много добре полиран чист цирконий, за да могат
да бъдат лесно почиствани с междузъбен конец
(сн. 69). Инцизалният ръб, който е най-добре видимата част на зъба, показва естествен облик
благодарение на мамелоните, оцветени в бежово
флуоресцентно-оранжево, както и заради транслуцентността в края. Естетичният ефект е създаден от виталността на инцизалната зона и от
хармонията на формата (сн. 70). Частите от циркониев оксид са повърхностно оцветени и адаптирани към нюансите на короните (сн. от 71 до 73).
Повърхностната текстура се създава с фини диамантени фрези. Важен аспект при възстановяването на предни зъби е точното доближаване на
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74

75

сн. 74 Удовлетворяваща естетична хармония постигната с
повърхностната текстура, която кореспондира с детайлната
морфология на заобикалящото естествено съзъбие.

cн. 75 Частичната корона от Vita Ambria®
отблизо: вече оцветена и глазирана.

сн. 76 Постоперативен изглед на моста
върху завинтващи импланти и добре
адаптираните меки тъкани.
сн. 77 и 78 Eстествен облик на фронтални
възстановявания.

биологичните микро-макроструктури,
които се откриват при съседните
зъби (сн. 74). Снимка 75 показва в детайли частичната пресована корона,
която е оцветена и глазирана с Ambria.

76

Снимка: проф. Амели Майнджот

77

Снимка: проф. Амели Майнджот

78

Снимка: проф. Амели Майнджот

Естествен облик
Оглеждаме профила на изникване, мекотъканната поддръжка и вестибуларната повърхностна текстура. След изпичането и глазирането короните се
полират на ръка със специални гуми и
полиращи пасти (виж сн. 38). Финален
интраорален изглед след три месеца
(сн. 76 до 78).

Заключение
Денталната медицина и зъботехниката
издигат смяната на парадигмата в
ерата на новите дигитални технологии.
Превод: д-р Ива ДИМЧЕВА
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Водена концепция в естетичната зона
ПРЕГЛЕД НА ХИРУРГИЧНИТЕ И ПРОТЕТИЧНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ
Dr Stefen Koubi, Gѓrald Ubassy
Предпочитан вариант за лечение при случаи на сложни възстановявания
във фронталната област е една прецизна и целенасочена терапия, която
ще доведе до постигане на предсказуеми и възпроизводими резултати.

Dr. Stefen KOUBI

Въведение
Възстановяванията във фронта са предизвикателство за общопрактикуващите лекари по дентална медицина. Целта е да се получи възможно най-добрият
резултат, за което е необходимо спазване на определен подход с правилни насоки. Прецизното планиране и последователният протокол са задължителни
за постигането на предсказуеми естетични резултати. Съвременната дентална медицина е опростила методите и средствата за постигане на тези
резултати. Независимо от това, успехът на лечението във фронталната
област до голяма степен зависи от внимателното планиране, което включва
подробен анализ на усмивката на пациента, както и изготвянето на работен
модел. Този модел се използва за планиране и възпроизвеждане на формите и
контурите на бъдещото възстановяване с изключителна точност. Настоящата статия описва опростена техника за лечение с помощта на клиничен
случай. Първоначалният план за естетично лечение е разработен съвместно
от зъботехник и лекар по дентална медицина. Той служи като ориентир или
"GPS" за всички клинични стъпки и помага на денталния екип да "предвижва"
успешно лечението.

Gѓrald UBASSY
майстор зъботехник

Представяне на клиничен случай
Жена на 48 г. посети практиката ни за консултация поради изключителна
подвижност на фронталните зъби, довела до естетични проблеми (сн. 1 и 2).
При сваляне на анамнезата се установи, че зъбите са се преместили напред и нивото на линията на усмивката е спаднало. Налична е значителна
рецесия на венеца при горните фронтални зъби поради тежък пародонтит
(сн. 3). Подробният преглед разкрива, че четирите горни предни зъба не могат
да бъдат спасени и трябва да бъдат екстрахирани. Планът бе да се поставят
два импланта в алвеолите на зъби 12 и 22, непосредствено след екстракцията.
Като резултат ще бъде изработен мост върху импланти в областта на
зъби 12 до 22, а зъби 13 и 23 ще бъдат възстановени с единични коронки. Основната цел е възстановяване на хармоничния вид на линията на усмивката
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1

2

cн. 1 Първоначален изглед на усмивката на пациентката.
cн. 2 Увредени фронтални зъби поради наличен
пародонтит с променена позиция.
cн. 3 Интраорален изглед. Гингивална рецесия,
предизвикана от тежък пародонтит при двата
централни резеца в горна челюст.

3

и изпъкналата форма на гингивата. Направен е
анализ на усмивката на пациентката с помощта
на фотографско заснемане. Освен това са снети
ситуационни отпечатъци. Въз основа на тази
информация ще бъде изработена временната мостова конструкция от зъб 13 до зъб 23 от РММА
(Telio® CAD), като се включат и всички естетични
и функционални корекции.

Хирургична процедура
При второто посещение от лечението бяха
екстрахирани четирите горни резеца. Кучешките
зъби 13 и 23 бяха препарирани за поставяне на
временния мост (сн. 4). По време на същото посещение бяха поставени два импланта (V3, MIS
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Technologies) в алвеолите на зъби 12 и 22. Те ще
бъдат мостоносители на конструкцията върху
импланти. Хирургичната процедура включваше
също така две съединително-тъканни присадки
в областта на зъби 11 и 21 с цел увеличаване на
обема на костта в хоризонтално направление.
Аугментацията на тъканите на алвеолата спомогна за възстановяване на изпъкналата форма
на зъбната дъга и създаване на здрава основа за
оформяне на естествено изглеждащ профил на изникване. Следователно костните алвеоли на зъби
11 и 21 бяха запълнени с костозаместващ материал (ксенографтен продукт, Bio Oss), за да се предотврати колабирането на венечната тъкан след
зъбната екстракция.
След хирургичната процедура е поставен вре-
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cн. 4
Ситуацията след екстракцията.

4

5

6
cн. 5 Поставяне на временните
конструкции по време на
посещението за поставяне
на импланти.
cн. 6 Ситуацията след
шест месeца.
cн. 7 Оклузален изглед след
снемане на временното
възстановяване.

7

менният мост (сн. 5). Временното възстановяване
играе съществена роля при този тип лечение и
оказва значително влияние за оформяне на гингивата.
Добре конструираните временни възстановявания са допринесли за образуването на междузъбните папили.
Към основата на временния мост е нанесен течен композитен материал, за да се подготви гингивалната тъкан и да се оформи желаният профил
на изникване.
Подходящото кондициониране на гингивата спомага за запазване на обема на тъканите.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Алвеолите трябва да бъдат
подготвени съобразно изработения в зъботехническата лаборатория модел за временна
конструкция. Раната зараства бързо, тъй като
хирургичната интервенция бе минимално-инвазивна без отпрепариране на ламбо. Липсваха и
следоперативни оплаквания.

Шест месеца по-късно
Процедурите по кондициониране на гингивата
са успешни и временният мост бе снет (сн. 6
и 7). Папилите между горните зъбни импланти
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бяха красиво оформени. Тази ситуация създаде
идеална основа за безпроблемно и естетично
интегриране на постоянните изцяло керамични
възстановявания (сн. 8). Както подчертахме вече

костната резорбция бе стигнала до напреднал
стадий във фронталната зона поради тежък пародонтит, което наложи използването на наклонени
импланти: една винтово-фиксирана протетична
конструкция не би могла да се счита за подходящ
вариант в този случай.

Изработване на постоянните
възстановявания
След процеса на снемане на окончателния отпечатък бе създаден виртуален модел на временното възстановяване. Скелетите бяха изрязани
така, че да се създаде подходяща основа за керамичните изграждания. Надстройките бяха направени от IPS e.max® Press, използвайки техниката
на пресоване. Те бяха фиксирани екстраорално
към свързващите основи от титан с надеждния
композитен цимент за фиксиране Multilink® Hybrid
Abutment (сн. 9). Скелетите от циркониев оксид
за моста, както и за коронките на зъби 13 и 23
бяха изработени с IPS e.max ZirCAD MT: материал
с голяма транслуцентност (полупрозрачност) и
изключителни естетични свойства (сн. 10 и 11).
Скелетите бяха охарактеризирани и покрити с
индивидуално послойно нанасяне на високоестетичната IPS e.max Ceram (сн. 12 и 13).

8

9
cн. 8
Отлично кондициониране
на меките тъкани.
cн. 9
Хибридни надстройки,
изработени от пресована
керамика (IPS e.max Press),
върху модела.
cн. 10
Коронковите кепета и
мостовият скелет, изработени
с IPS e.max ZirCAD MT
(полупрозрачен циркониев оксид).

10

cн. 11
Транслуцентността
(полупрозрачност) на
циркониевия оксид.
11
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12

13

cн. 12 Покриване на скелета с керамика с послойно
нанасяне на IPS e.max Ceram.

14

15

cн. 14 Изцяло керамичните надстройки in situ.

16
cн. 16 Естествено изглеждащ профил на
изникване.

cн. 15 Интеграция на моста и хармоничното пасване с меките тъкани.

17
cн. 17 Проверка на функционалните параметри.

Фиксиране на възстановяванията
Посещението за изпробване отново показа, че
меките тъкани са добре оформени (сн. 14 и 15).
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cн. 13 Възстановяванията преди поставянето им.

Възстановяванията от циркониев оксид бяха фиксирани със самоадхезивен цимент SpeedCEM® Plus.
За тази цел литиево-дисиликатните надстройки
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cн. 18 Оклузален изглед. Възстановена е
изпъкналата форма на гингивата.
cн. 19 Усмивката в близък план. Идеални
светлинно-оптични свойства.
cн. 20 Фронтален изглед на линията на устните
при усмивка.
cн. 21 Щастливото изражение на пациентката.
18

19

21

Заключение

20

от IPS e.max Press бяха ецвани с флуороводородна киселина
и след това силанизирани с Monobond Plus, за да бъдат
подготвени за адхезивния протокол за фиксиране към моста. Постоянно фиксираните коронки от циркониев оксид
и мостът показват ниво на полупрозрачност, подобно на
това на литиевия дисиликат (сн. 16 до 18). Резултатът в
този случай бе изключително естетичен: връзката между
възстановяванията и меките тъкани изглеждаше хармонична и естествена (сн. 19 до 21).
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Прецизното планиране и отличното сътрудничество между членовете на денталния екип са от съществено значение
при лечението на сложни случаи, тъй като
е важно хирургичните интервенции да се
осъществяват внимателно и поетапно.
Това допринася изключително много за
крайния естетичен резултат.
Възможността да се използва транслуцентен циркониев оксид в областта на
фронталните зъби, поради изключително
привлекателните оптични свойства на
този материал, отваря изцяло нови естетични възможности.
При сложни възстановителни процедури във фронталния участък, ясните, добре планирани и дигитално базирани протоколи за лечение са методът на избор за
получаване на предсказуеми и възпроизводими резултати.
Превод: д-р Ани КОСТОВА
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