
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-РУСЕ 

БЕЗПЛАТНОТО СИЛАНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗЪБИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ 
ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 
 В изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните 
заболявания при децата до 18 г. през есенните месеци (от 1-ви септември до 20-ти 
ноември) и тази година се проведе Кампания за силанизиране на детските зъбки на 
децата от 6 до 8 годишна възраст. Профилактичната манипулация е напълно безплатна 
за децата, изисква се само попълване от родителите на бланка за информирано 
съгласие.  

Как и защо се прави 
силанизиране на зъбите?  
Силанизиране – това е 
поставянето на специален 
материал, който след 
втвърдяване с поляризирана 
светлина има за цел да предпази 
поникналите постоянни зъбки у 
децата. Става дума за главните 

дъвкателни зъби, това са шестите зъби. Поради неравния релеф именно той създава 
предпоставки за задържане на остатъци, образуване на плака и формиране на кариес. А 
тъй като точно тези зъби са център на дъвкателното налягане, тяхната повреда или 
евентуална загуба би довела до куп неприятни последици при развитието на детето.  
 Тези кампании по силанизиране на детските зъби датират от 2010 год, през 2015 
година стартира вторият етап, т.е. на практика програмата се удължава до 2020 година.  
 За град Русе – с провеждането на микробиологични проучвания у деца с научна 
и практическа насоченост през 2010 г. се поставя началото на програмата за 
профилактика на детските зъби, като същинско силанизиране се извършва от 2011г. в 
определените кампанийни периоди (през есента, за време от около един-два месеца).  
 Регионален координатор на Националната програма за профилактика на 
оралните заболявания при децата за Област Русе е д-р Цветанка Доганова, Управител 
на ,,Център по дентална медицина 1 - Русе”.  Ето какво научихме от нея:  
  Само за тази година (от 1.09 до 20.11.) са силанизирани 458 деца с общо 
поставени 1685 силанти, но общият брой на обхванатите с профилактичен преглед деца 
е над 2400. От старта на програмата (2011г) до днес са поставени общо 10481 силанта 
на 2918 деца, които са профилактирани по този начин. 
  С цел обхващане на повече деца тази година има включени нови ентусиазирани 
лекари - специалисти в извършването на тази дейност, работено е по предварително 
изготвен график за време и място. Обхванати са всички деца от училищата в Сливо 
поле, Мартен, Бяла, също и от село Николово и други от град Русе и областта.  
 Разпространявани са и здравно образователни материали, проведени са 
семинари с медицинските специалисти, учители, родители и административни 
ръководители по темата за профилактика на оралните заболявания  (от четирима лекари 
по дентална медицина). Все още родителите не проявяват необходимия интерес към 
профилактичната програма или се активизират едва в края на кампаниите, а не би 
трябвало да е така, особено като се има предвид, че е предоставена своевременна 
информация за същността и старта на втория етап на кампанията.  

 Отдел Профилактика на болестите и промоция на здраве 
при РЗИ-Русе провежда целогодишно мултимедийни 
презентации и разпространяване на образователни материали 
по детски градини и началните класове в училищата. 
 Нека да завършим с вяра, че все-повече ще са децата с 
поставени силанти, които ще бъдат защитени от кариеси и ще 
растат със здрави зъбки и с красиви усмивки.  


