
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-РУСЕ 

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА БЕЗПЛАТНО СЕ ПОСТАВЯТ СИЛАНТИ НА 
ДЕТСКИТЕ ЗЪБИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ  

 
Националната програма на Министерството на здравеопазването за 

профилактика на оралните заболявания при децата в Република България се провежда 
съвместно с Българския зъболекарски съюз и Министерството на образованието и 
науката. В рамките на тази програма за профилактика при децата се провеждат 
кампании за поставяне на силанти (силанизиране на зъби) на деца от 6 до 8 годишна 
възраст. През настоящата 2019 година кампанията се провежда в периода 4 октомври – 
30 ноември. Профилактичната манипулация е напълно безплатна за децата, изисква се 
само попълване от родителите на бланка за информирано съгласие.  

 
Какво е силанизирането на зъби и 
защо се прави?  
Това е поставянето на материал, който 
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 евентуална увреда или загуба би довела до куп неприятни последици при 
развитието на детето.   
 
 За Област Русе програмата се осъществява от 2010 година и се ръководи от 
регионален координатор – д-р Цветанка Доганова, като същинско силанизиране се 
извършва от 2011 г. в определените кампанийни периоди (през есента, за време от 
около един-два месеца). Изпълнители на дейността са 11 лекари по дентална медицина, 
които обхващат гр. Русе и околни общини – гр. Мартен, с. Сандрово, гр. Сливо поле, с. 
Екзарх Йосиф, също селата Батин, Обретеник, Ценово, Тръстеник, Долна Студена, 
Юделник и гр. Борово.   
 До 28.11. са силанизирани 1075 зъба, на 275 деца. От координатора на 
програмата д-р Доганова научихме, че в училищата организационните действия 
протичат  по-вяло, докато в детските градини са по-добре и не скри възхищението си от 
организацията в Детската градина в с.Николово. 
 
 В Русе и региона се провеждат образователни 
инициативи – семинари, изнесени от регионалния 
координатор на програмата и лекари по дентална 
медицина, които участват в същата. Темите са различни, 
като се обхващат методите и средствата за стриктна орална 
хигиена и се разяснява значението и същността на 
силанизирането. РЗИ–Русе също участва в 
образователните инициативи чрез изнасяне на лекции и 
беседи на тема: ,,Орални заболявания и зъбна 
профилактика сред деца и ученици“.  


