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ЛЕКАРСТВА ЗА 
СПЕШНИ ШКАФОВЕ 
В ДЕНТАЛНИ 
КАБИНЕТИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 2018

Управителният съвет на БЗС гласува датите за провеждане 
на следващия Научен конгрес на БЗС в гр. Бургас – 7, 8 и 9 
юни 2018 г.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ШУМЕН – 2018 Г.
На заседание на Управителния съвет на Районна колегия  

Шумен, проведено на 23 февруари 2017 година, се реши На-
ционалният форум по дентална медицина – 2018 година, да се 
проведе на 9 – 11 февруари 2018 година.

МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА СРЕЩА

На 9-10 март 2018 г. в гр. Банско, ще се състои Междуна-
родна научна среща на СРК на БЗС и Израелската дентална 
асоциация, с подкрепата на РК на БЗС-Благоевград и Итали-
анското ендодонтско общество.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 
„ВАРНА ДЕНТ“

 
Регионалният форум „Варна Дент“ ще се проведе на 16 март 

2018 г. в КК „Златни пясъци“, хотел „Интернационал“.

НАЦИОНАЛEН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

СЛИВЕН - 2018 Г.
Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз 

дава съгласие Националният форум – Сливен, да се проведе на 
30 – 31 март 2018 година в Сливен.

„НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА“

На 20 и 21.04.2018 г. на територията на Факултета по ден-
тална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Първият научен 
конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив 
– „Наука и практика – ръка за ръка“.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ПАНОРАМА“
Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Плевен 

ще бъде домакин на Регионален форум по дентална медицина 
„Панорама“ – гр. Плевен, който ще се проведе на 20 и 21 ап-
рил 2018 година. Форумът ще бъде съпътстван от социална и 
спортна програма.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 

ВЕЛИНГРАД
От 11 до 13 май 2018 г. във Велинград ще се проведе утвър-

дилия се през годините форум по дентална медицина, органи-
зиран от РК на БЗС-Пазарджик. Той ще бъде съпроводен и от 
богата социална програма.

НФДМ - ХАСКОВО-2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се 

проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

На 06.10.2018 г. в гр. Хисаря ще се проведе традиционният 
семинар на РК на БЗС – Пловдив. 
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ОТХВЪРЛЯНЕ НА 
ИМПЛАНТАТИ ПРИ 
ПУШАЧИ, В СРАВНЕНИЕ 
С НЕПУШАЧИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Традиционно Извънредният кон-
грес на БЗС се превежда през 
декември. Тази година той се 

проведе на 19 януари в парк хотел 
„Москва“ в столицата. Пореден кон-
грес с дълга предшестваща подготовка, 
предвид бързо променящите се обстоя-
телства, дори в консервативна сфера 
като здравеопазването. 

Въпреки съвпадането с множеството 
празници около Коледа и в началото на 
Новата година, алгоритъмът на работа 
бе спазен, благодарение на работата на 
постоянните работни комисии на БЗС 
и в частност на Комисията по норма-
тивни актове(КНА), с председател д-р 
Светослав Гачев и Комисията по рам-
ково договаряне (КРД), с председател 
д-р Георги Димов.

Регистрацията с електронни член-
ски карти и помощта на Столичната 
районна колегия на БЗС, домакин на 
конгреса, допринесоха за това да няма 
струпване на излъчените 369 делегати 
преди първото заседание. Регистрация-
та на делегати бе възможна до момента 
на внасянето на доклада на Мандатната 
комисия за обявяване на кворума.

Д-р Борислав Миланов, главен 
секретар на БЗС, пръв говори пред 
колегите си, като използва организа-
ционната пауза във връзка със струк-
турирането работата на Мандатната 
комисия за въвеждащи думи. Очакват 
се две важни решения за съсловието на 
лекарите по дентална медицина, под-
черта той. Първото е свързано с про-
блема за застраховките „Професиона-
лен риск“, където се очаква Наредба на 
Министерски съвет и се работи актив-
но за намаляване на застрахователните 
прагове, защото лекарите по дентална 
медицина не работят при толкова висо-
ки нива на професионален риск. Вто-
рото е свързано с Наредбата за специа-
лизациите, за която имаме обещанието 
от МЗ да стане факт до март т.г.

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЗС, 
НАПРАВИ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ 
ДЕЛЕГАТИТЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА 

БЗС, 19 – 20 ЯНУАРИ 2018 Г., 
С КОЕТО ОТКРИ 
ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС:

„Уважаеми братя и сестри от 
9000-то семейство на лекарите по 
дентална медицина,

Радвам се, че виждам всеки един от 
вас тук днес. Благодаря на всички, кои-
то присъстват, които са станали рано 
сутринта, за да дойдат навреме. 

Като начало искам да пожелая на 
всеки един от нас да бъдете здрави, 
щастливи и обичани през настоящата 
2018 г. Пожелавам и надежда на всич-
ки нас, защото годината, която настъпи 
несъмнено ще бъде изпълнена с много 
препятствия, които всички ще трябва 
да преодолеем заедно, ако искаме да 
продължаваме да бъдем пример за за-
дружен и стабилен екип и Съюз, който 
е институция!

Понеже всяко начало е трудно, надя-
вам се този конгрес да протече в споко-
ен, конструктивен тон и да бъде поле-
зен за всеки един от нас. 

Искам да поставя акцент върху ос-
новните моменти, по които трябва да 
протече нашето събитие. 

Смятам, че днешният конгрес ще 
бъде от полза на всеки един от при-
състващите, като освети пътя за пре-
пятствията, които всеки един от нас 
може да срещне в своята професионал-
на кариера. 

След като основите на съвременния 
Български зъболекарски съюз бяха по-
ставени на 16 януари 1999, следва да 
продължаваме да изграждаме стабилна 
конструкция, чиято основа и жизнена 
същност е конституцията та БЗС, т.е. 
нашия Устав. Сигурен съм, че ще под-
ходим внимателно, прагматично, с раз-
ум към всяко едно от предложенията за 
неговото осъвременяване.

Проектът на Националния рамков до-
говор 2018 поставя предизвикателство 
пред нас – включването на нова дентал-
на лечебна дейност – лечението на то-
талното обеззъбяване с подвижна пла-
кова протеза. Лечение, което ще върне 
дъвкателната функция, правоговора 
и усмивката на онеправдана част от 

нашите пациенти – нашите родители, 
нашите баби и дядовци. Уверен съм, че 
ще обсъдим НРД 2018 професионално 
и прецизно и с вота ни ще решим как 
да продължим дейността си по задъл-
жителното здравно осигуряване.

Изменението и допълнението на 
Правилника за дейността и изразход-
ване на средства на Фонда за финан-
сово подпомагане на редовни членове 
на БЗС със здравословни проблеми 
са изключително важни, защото Фон-
да, създаден преди близо 10 години 
(28.11.2008 г.) е основата на соци-
алните дейности на Съюза, Фонда е 
възможността ни да подпомогнем ко-
легите ни в най-трудните моменти от 
живота им – загубата на най-ценното 
човешко благо – здравето.

Уважаеми делегати,
Разчитам на председателите и чле-

новете на конгресните комисии, на 
водещите и на докладчиците по отдел-
ните точки на дневния ред, разчитам и 
на всички нас да бъдем кратки и ясни, 
но също така и да бъдем креативни в 
провеждането, за да може наистина 
Конгресът да остане интересен и нео-
чакван, в добрия смисъл на думата, и 
именно там е разковничето.

Вървейки към края на изказването 
ми искам да подчертая нещата, които 
ни обединяват, защото именно те съз-
дават колосът, именуван Български зъ-
болекарски съюз. Професионализмът 
е първото качество, което е вклинено 
във всеки един от нас, приятелството е 
смолата, която спомага за стабилността 
на нашата организация, любовта към 
професията е нещото, което всички 
външни на организацията лица виждат, 
когато ни погледнат и не на последно 
място – задругата – това което ни крепи 
като общност, което доказва единната 
позиция на българския зъболекар пред 
институциите, колегите и пациентите. 

За край искам да благодаря, че ме 
изслушахте и да добавя, че думите ин-
структират, а примерът - води.

Желая на всички ни успешен Кон-
грес!

Бог да ни благослови!“
На стр. 8

ИЗВЪНРЕДЕН 
КОНГРЕС НА БЗС – 2018

Лекари по дентална медицина на РК на БЗС-2017 г.
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Под това мото в Рим се про-
веде среща на високо рав-
нище, организирана от 

Извънредна работна група ІІІ на 
Европейския икономически и со-
циален комитет (EESC).

На събитието присъстваха ев-
ропейски депутати и компетентни 
представители на всички страни 
членки на Европейския съюз. 

Д-р Николай Шарков, председа-
тел на Българския зъболекарски 
съюз, бе поканен да участва като 
един от основните автори на Хар-
та за либералните професии – до-
кумент на Съвета на европейските 
зъболекари (CED), който бе при-
знат и подписан от официалните 
европейски представени организа-
ции на лекарите, фармацевтите, ве-
теринарите и строителните инже-

нери (CPME, PGEU, FVE и ECEC). 
Хартата на английски език може 
да бъде свалена от следния линк: 
http://www.cedentists.eu/library/
policy.html?filter_id=31.

Може би свързваме думата харта 
с Magna Carta Libertatum (Велика-
та харта на свободите, от латин-
ски). На 15 юни 1215 г. английски-
ят крал Джон Безземни е принуден 
да подпише един съдбоносен до-
кумент, останал в сила за твърде 
кратко време, но оказвал влияние-
то си в продължение на векове. 
Това е първият документ, който 
поставя началото на демократич-
ното конституционно право и на 
правото на закона. 

Професията на лекарите по 
дентална медицина е свързана с 
придобиването на много профе-

сионални отговорности, но и със 
спазването на строги правила като 
регулирана професия.

Необходимо е да се направи ана-
лиз на развитието на професията 
не само на регионално, но и на ев-
ропейско ниво, защото сме част от 
Обединена Европа. 

Предстоят промени в европей-
ското законодателство в два ос-
новни аспекта. Създаване на нови 
протоколи за лечение, които ще 
блокират творческото мислене и 
отговорните решения при тежки-
те случаи. Дерегулация на регу-
лираните професии, т.е. изземане 
на права и изконни дейности от 
съсловните организации на тези 
професии и връщането им към 
държавния командно-администра-
тивен начин на управление и/или 

прехвърляне на правата и дей-
ностите от държавите членки към 
органите за управление на Евро-
пейския съюз. До момента лошите 
примери са много – почти всеки, 
който не е архитект, може да от-
вори архитектурно бюро в различ-
ни европейски страни, отнемат се 
правата на фармацевтите, нотари-
усите и др. 

Как да се противопоставим на 
тези тенденции? По два начина 
– лобиране на национално ниво, 
лобиране на европейско ниво чрез 
Съвета на европейските зъболека-
ри (CED). Изправени сме и пред 
опасността от загуба на свободата 

на професията чрез нарушаване 
правата на либералните профе-
сии. Изходът е приемане от Евро-
пейската комисия и гласуване от 
Европейския парламент на Евро-
пейски манифест на либералните 
професии, базиран на създадена от 
CED и подкрепена от европейски-
те организации на лекарите, фар-
мацевтите, ветеринарните лекари 
и строителните инженери Харта за 
либералните професии. 

С гордост мога да заявя, че аз 
съм един от основните автори на 
този документ.

Д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС

КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ХАРТА ЗА ЛИБЕРАЛНИТЕ 
ПРОФЕСИИ

Либералните професии – лост за развитието на Европа: към 
европейски манифест на професионалистите

15:45 Откриване
16:00 – 17:30 Имплантология: Проф. Нарди Касап, Израел: 

“Митове в денталната хирургия: неясноти и факти“
17:45 – 19:00 Пародонтология: Д-р Станислава Шулева, България: 

„Пародонтално лечение и имплантология“

12:30 – 14:00 Д-р Йан Зуховски, Швеция: „ Кариес и ендодонтия – 
възможности за регенерация“

14:15 – 15:45 Д-р Даниела Цветановска Стойчева, Македония: 
„Протезиране върху импланти и естествени зъби с пародонтални 
увреждания“

16:00 – 17:30 Ендодонтия: Д-р Витторио Франко, Италия:
“Как да решим проблема с облитериралите ви непроходими 
канали?”

17:45 – 19:00 Ендодонтия: Д-р Филиппо Кардинали, Италия: “Решения 
за опростяване на обработката и почистването на кореновите 
канали: предизвикателството на ендодонтската анатомия”

20:00 Гала вечеря

Такси участие:
За лекари по дентална медицина:  50лв.
За редовни членове на СРК и РК Благоевград – 30 лв.
За студенти: 30 лв.
Гала вечеря: 55 лв.
За повече информация - Офис на СРК на БЗС:
Тел: 02/988 25 25,  GSM: 0888 588 060
E-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

Предварителна програма: (Всички лекции ще бъдат на английски език със симулатанен превод на български от кабина)

Петък, 09 Март 2018
Настаняване, Регистрация 

Международна Научна Среща 
 09-10 март  2018

на Столична Районна Колегия и Израелска дентална асоциация (IDA), 
с подкрепата на РК Благоевград, Италианско ендодонтско общество (SIE) и 
Дружество на Докторите по Дентална Медицина на Македония (ДДДММ) 

в гр.Банско - Читалище „Никола Вапцаров – 1894“

Събота, 10 Март 2018

 Данни за банков превод:
Сосиете Женерал Експрес Банк
IBAN:  BG96TTBB94001528137143
BIC:     TTBBBG22
Нингбо Проект ЕООД
(три имена и ЛПК на участника)

В процес на разработка е онлайн излъчване на лекциите с подкрепата на община Банско с цена  от 20 лв и последващо 
издаване на сертификат.

ПРОГРАМА НА 
НФДМ „МАДАРСКИ 

КОННИК“
WWW.SHUMENDENTALFORUM.ORG

9.02-11.02.2018

09.02.2018г. ПЕТЪК

08.30 - 13.00 ч Регистрация
9.00-12.00 Д-р Иван Райчев, фирма ДЕНТАТЕХНИКА – съпътстваща програма
Свободен достъп на  ЛДМ, участващи във форума, без ограничения за брой учас-

тници
Основни и специални техники при директните възстановявания във фронта. “BULK 

FILL” композити -приложение в ресторативната практика. Съвременни подходи в 
лечението на зъбно атрицио, ерозио и абразио чрез директни и индиректни адитивно 
-адхезивни методи.

УЪРКШОП

Свободен достъп на  ЛДМ, участващи във форума, без ограничения за брой учас-
тници

13.00- 14 .00ч. Назъбни протези (overdenture) - Мишел Мишев-зъботехник
14.00-15.00ч. Включване на терапевтичния лазер в лечебния план като превенция 

на усложненията (болка и възпаление) след изпълнението на обичайния дентален про-
токол; също и за подпомагане на регенерацията при: кариес препарация, екстракция, 
ендодонтско лечение, препарация на коронка и др. Лечебни протоколи. Лазерите като 
част от поддържащата терапия при лечението на пародонтит. Лечебен протокол. инж. 
Николина Георгиева

15.00-16.00 ч. Предизвикателствата на II клас възстановявания. Най-чести грешки - 
съвети и трикове за избягването им. Д-р Мариета Христова Дочева

16.00-17.00 ч. Проектиране и изработване на хирургични водачи с помощта на 3D 
софтуер и 3D принтер – д-р Ситнов

17.00-18.00 ч. Микроскопски-подпомогната дентална практика – ползи за лекар и 
пациент. Д-р Борислав Цаневски

10.02.2018 г. СЪБОТА

Лекционна програма
8.00-9.30ч - Регистрация
9.00-9.30ч - Официално откриване – Гранд хотел Шумен
9.30-9.45ч - Търговска презентация - Атлантис
9.45-11.15ч -  Магия на композита в дисталните зони - д-р Росен Венелинов
11.15-11.30ч - Търговска презентация –Берлин хеми.
11.30-13.00ч - Бруксизъм  – диагностика, терапевтичен подход и приложение на 

оклузални шини – доц Т. Узунов – ФДМ-София
13.00-13.15ч - Търговска презентация 
13.15-14.15ч - Обедна почивка.
14.15-14.30ч - Търговска презентация 
14.30-16.00ч - Антиинфекциозна пародонтална терапия – протокол, лечебни подхо-

ди, резултати- доц Коцилков - СДМ
16.00-16.15ч - Търговска презентация-Ри –Джен-Д-р Енчев
16.15-17.45ч - Предпротетична хирургия - предпоставка за добро протезиране – 

Доц.Стоян Иванов
20.00-02.00ч - Гала вечеря /дрескод-официален/ куверт - 40лв.

Такса участие - 30 лв.
УС на РК на БЗС-Шумен поема 10лв. от такса участие на своите членове.
студенти – безплатно

www.shumendentalforum.org
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XVIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” започваме представянето на лекторите на Научния 

конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да планирате достатъчно рано 
своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

Проф. д-р Божидар 
Йорданов, доктор
Катедра “Протетична 
дентална медицина”
Факултет по дентал-
на медицина, Меди-
цински университет 
– София Доц. д-р Радосвета 

Андреева, д.м., 
Ръководител катедра 
„Детска дентална 
медицина“, ФДМ-
Варна

Доц. Д-р Весела 
Стефанова, дм; 
Катедра Оперативно 
зъболечение 
и ендодонтия, 
Факултет по 
дентална медицина, 
Медицински 
университет-Пловдив

УСЛОЖНЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА 
АНЕСТЕЗИЯ, КАТО МЕТОД ЗА 

ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ 
НА ПОВЕДЕНИЕТО

ДИРЕКТНО ПУЛПНО ПОКРИТИЕ-
ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ

Заместването на липсващи зъби с имплантатни протезни 
конструкции е добре документиран и предсказуем метод в ден-
талната медицина. Публикувани са 5 и 10 годишни резултати за 
висока преживяемост и успех както на имплантатите, така и на 
протезните конструкции. 

Въпреки това – както клиницистите, така и пациентите трябва 
да са наясно, че при значителна част от болните, лекувани с ден-
тални имплантати, се наблюдават усложнения, изискващи посе-
щение при лекаря през първите 5 години. Стабилните темпове 
на увеличаване на броя поставени имплантати  през  последните 
години ще доведат неизбежно до стъответно увеличаване на 
честотата на компликациите в бъдеше. Следователно, диагно-
стиката, лечението и превенцията на усложненията, свързани с 
имплантатно протезиране, са сериозен проблем за решаване в 
ежедневната ни практика. 

В лекцията е представен кратък обзор на най-често срещаните 
усложнения в денталната имплантология – биологични и харду-
ерни, възможните лечебни подходи и онагледяване с поредица 
клинични случаи.

Детската дентална медицина по своята дълбока същност е 
психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. 
Това определя фармакологичното управление на поведението 
чрез обща анастезия при проблемни деца, където рутинните 
методи за повлияване на поведението не работят, като абсо-
лютно необходимо за постигане на пълна орална рехабилита-
ция.

Две са основните причини за поведенческите проблеми в 
детската дентална практика: възраст и/или психическо забо-
ляване. Затрудненията в педиатричното лечение са свързани 
с драматичното разминаване между тежест на клиничната 
картина и възможност за възприемане на дентално лечение в 
контекста на  изключителната динамика на развитие в лицево-
челюстната област, в т.ч. и на зъбите.

През последните години епидемиологичните проучвания до-
кументират увеличение на броя на децата с кариес на ранното 
детство както у нас, така и в световен мащаб, увеличава се бро-
ят и на децата с прояви от аутистичния спектър.Те са сериоз-
но предизвикателство за всеки клиницист. Правилният подход 
при тези деца е прилагането на ефикасни и безвредни лечебни 
методи и контрола на поведението. 

 Децата със специфични здравни потребности, нуждаещи се 
от дентално лечение, съставляват значима група. Клиничните 
проблеми при тях произтичат от специфичната патология, от 
нуждата от интердисциплинарен подход и от необходимостта 
от точна клинична преценка полза/риск. 

Общата анестезия е метод на избор при много малки деца 
със значителна патология, при силно негативни деца и при 
такива със специфични потребности. Този метод предполага 
много високо качество на лечение и превенция на негативните 
усещания свързани с рутинното дентално лечение.

В тази лекция се представят индикациите за приложение на 
обща анестезия при дентално лечение и възможните клинични 
подходи при този вид лечение.

Директното пулпно покритие, като биологичен метод на лечение се 
прилага  при случаите на открита зъбна пулпа в резултат на прогреси-
ране на зъбния кариес, травма (фрактура на зъбната коронка) или при 
откриването и по време на оперативно зъболечение на твърдите зъбни 
тъкани.  Успехът на този вид лечение зависи от голям брой фактори, 
засягащи възрастта на пациента и неговото общо здравословно със-
тояние, в това число неговото пародонтално здраве, орална хигиена, 
мотивация, вредни навици и други, а също и факторите, касаещи са-
мия зъб, обема загуба на твърди зъбни тъкани, големина и състояние 
на откритата зъбна пулпа, хеморагия и бактериална контаминация, 
което би повлияло и на трайното и херметично възстановяване.

Двата ключови момента от клиничния протокол, които с най-голя-
ма тежест влияят върху оздравителния процес след директно пулпно 
покритие са начинът на препариране на твърдите зъбни тъкани и из-
борът на правилното пулпопокривно средство.

Днес, благодарение на развитие на високите технологии и създава-
нето на нови биосинтетични материали, шансовете за повишаване на 
успеха след биологично лечение при тяхното прилагане все повече се 
увеличават. А дали е така? Възможно ли е оздравявяне чрез създаване 
на истински „дентинов мост“ и кога?

Нашите експериментални и хистологични резултати категорично 
доказват разликите при използването на три вида пулпопокривни 
средства, показваме  и тяхното адаптиране спрямо пулпната кухина 
с помощта на 3D CBCT образи. Представяме формиран „дентинов 
мост“ при един от изследваните пулпопокривни материали. Чрез кли-
нично проучване, използвайки лазер-доплер флоуметрия обективно 
оценяваме състоянието на зъбната пулпа след директно пулпно по-
критие и правим сравнение на оздравителния процес при два метода 
на зъбно препариране.

ОН-ЛАЙН СПИСАНИЕТО НА БЗС
В излезлия в края на годината брой 2/2017 на он-лайн списанието на БЗС 

(http://journal.bzs.bg) може да прочетете клинични протоколи за лечението на 
невитални зъби с незавършено кореново развитие както и за резултата от про-
следяването на това лечение. Предложени са методи за определяне ширината на 
клапанната зона при изцяло обеззъбена горна челюст. Публикувани са предиз-
викалите силен интерес лекции на Научния Конгрес в Бургас 2017 за контрол 
и превенция на инфекциите свързани с медицинското обслужване в денталната 
практика

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-ИЯ 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС –  
07-09 ЮНИ 2018 Г., ГР. БУРГАС

18-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 07–
09 юни 2018 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска 
изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната ден-
тална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени 
лектори от България и чужбина.  За пореден път ще има и секция Орални презентации 
и секция Постери.

Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаската общественост – 
07.06.2018г., 19:00 ч., Морска градина, открита сцена „Охлюва“, гр. Бургас; 20:00 
ч. – коктейл - Културен център „Морско казино” – Морска градина, гр. Бургас.

Срок за регистрация за участие в 18-ия Научен конгрес на БЗС - до 31-ви май 2018 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала 

коктейл на 07.06.2018 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за 
галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2018 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата 

не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки - 

22.05.2018 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в 

поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят пои-

менни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУ-
ВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и 
изложбата в последния момент!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
АВТОРИТЕ НА ПОСТЕРИ И 

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Част от програмата за продължаващо обучение на FDI
Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Резюметата се представят на български и английски език 
2. Текст –  неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт 

Times New Roman, размер 12, Word.
3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа:

Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представя-

щия автор да бъде подчертано
Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни инсти-

туции, принадлежността им се отбелязва със *.
Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, 

Заключение/Изводи и Ключови думи (не повече от 5)
В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми

5. Представяне на резюметата: на  е-mail адрес: office@bzs.bg 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1.Резюме на български език; 2.Въведение; 3.Цел; 4.Материал и методи; 5.Резултати и 

обсъждане 6.Заключение/Изводи
Размери на постерите: 70 X 90 см.; Време за представяне на постерите - до 3 минути; 

Време за представяне на оралните презентации - до 10 минути.
СРОКОВЕ 
Срок за подаване на резюметата: 14.02.2018 г. 
(За всички подробности вижте сайта на БЗС: BZS.BG)
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Денталната клинична алер-
гология е университетска 
специалност с изключи-

телен потенциал и перспектива 
за развитие. Определяме я като 
гранична специалност, т.е. такава, 
която възниква и се развива в ре-
зултат и пряка взаимовръзка меж-
ду няколко медицински специал-
ности – клинична имунология, 
клинична алергология, дермато-
логия и дентално материалозна-
ние. 

Недостатъчно ще е само да се 
спомене ролята на основния й съз-
дател проф. д-р Ангелина Кисело-
ва, дмн, дългогодишен преподава-
тел и понастоящем ръководител 
на Катедрата по образна и орална 
диагностика във ФДМ – София. 
Като нейни ученици, специали-
занти, докторанти, доценти и про-
фесори всички ние академично 
израснали преподаватели от 2000 
година до днес можем само да 
благодарим и дълбоко да се пок-
лоним – доц. д-р Мария Денчева, 
доц. д-р Ася Кръстева, доц. д-р 
Илияна Стоева, доц. д-р Мая Ля-
пина, проф. д-р Методий Абаджи-
ев, проф. д-р Владимир Панов, 
доц. д-р Миглена Балчева, д-р 
Мариана Цекова, д-р Биляна Ги-
рова, д-р Радост Великова, д-р Рая 
Грозданова, д-р Атанас Чонин, д-р 
Христиана Маджова, д-р Йордан 
Гълъбов, д-р Евгени Станев, д-р 
Яница Истаткова.

Изводите, които всеки един 
от нас би могъл да си направи 
до момента сочат, че без прием-
ственост между поколенията, без 
приемственост на идеите и най-
благородните каузи биват изопа-
чавани или забравени. Стига се 
до разхищение и невъзможност 
за оползотворяване на времето, 
а това според Теофраст е най-го-
лямата загуба, която може да ни 
достигне.

Приемствеността в реализира-
нето на една добра идея осигурява 
гарантирано развитие на поколе-
нията, работещи в дадената об-
ласт, удовлетворение, ентусиазъм 

и чувство за принадлежност към 
дадена специфична общност. Съз-
дават се единомишленици.

Не бих могла да дам точно опре-
деление за това коя идея е добра, 
кое нововъведение си заслужава 
ресурсите за развитие, но едно е 
сигурно – добрите човешки вза-
имоотношения са в основата на 
всяка една област от човешкото 
съществуване. Именно това успя 
да ни предаде проф. Киселова: же-
лание за работа, умение за пости-
гане на компромиси в определени 
ситуации, отстояване на позиции, 
толерантност.

И ако приемем тези думи за едно 
леко лирично отклонение, то нека 
следващите бъдат доказателство 
за дълбоката ми професионална 
ангажираност с преподавател-
ската дейност във ФДМ – София, 
наследена от проф. Киселова и за 
гордостта ми с успехите на коле-
гите от 4-ти курс на 2017 година. 

През тази учебна година броят 
на колегите, желаещи да вземат 
участие в модула по ДКА, беше 
наистина голям. В модула се 
включиха както колеги от българ-
ските групи, така и колеги от гру-
пите с преподаване на английски 
език. Заедно с д-р Евгени Станев, 
докторант към Катедрата по об-
разна и орална диагностика и д-р 
Яница Истаткова, специализант 
по дентална клинична алерголо-
гия, определихме изключително 
интересни и актуални теми за 
дискусия и проучване. Като ръ-
ководител на модула прецених, 
че нашите научни търсения имат 
нужда от изява и предложих на ко-
легите да се подготвят за участие 
в научен конгрес. От този момент 
нататък влезе в сила призивът  на 
американския президент Дж. Ф. 
Кенеди, който аз си позволих да 
перифразирам така: Колеги, не 
мислете какво ФДМ може да на-
прави за вас, помислете вие какво 
бихте направили за ФДМ! 

Благодаря на всички, освен за 
приетата присърце задача, и за 
самофинансирането за конгрес-
ната такса, както и за изработка-
та на научните постери. За нашия 
екип беше истинско удоволствие 
да работим със студентите, които 
въпреки натоварената учебна про-
грама намериха време и желание 
да участват във Втория междуна-
роден конгрес по биомедицина от 
17 – 19 ноември 2017 г. в „София 
тех парк“. Научният форум се 
проведе под патронажа на проф. 
д-р Виктор Златков, ректор на МУ 
– София. Конгресът даде възмож-
ност на студенти от различни ме-

дицински специалности и от над 
10 държави да споделят научни 
разработки под формата на посте-
ри. От  ФДМ – София участваха 
13 постера, като най-многобройно 
участие – 6 постера, имаха коле-
гите от 4-ти курс от свободно из-
бираемата дисциплина по дентал-
на клинична алергология. Разбира 
се, успехът не закъсня. 

Един от основните акценти в 
това представяне ние отдадохме 
на термовизиографията – метод, 
който до момента се използва 
единствено във ФДМ – София и 
на който се възлагат огромни на-
дежди за използването му като не-
инвазивна диагностика в областта 

на денталната клинична алерголо-
гия.  

Още веднъж: Браво колеги! И 
знайте, че денталната клинична 
алергология е само една малка 
възможност да откриете себе си 
в професионалното си развитие, 
но пък се радваме, че именно тя 
ви даде шанс за първа и толкова 
успешна изява. Сигурни сме, че 
това ще е един прекрасен и неза-
бравим спомен от съвместната ни 
дейност, който с радост можем да 
посветим на 75-годишнината на 
нашата Алма матер.
Доц. д-р Мария Денчева, дм
Катедра „Образна и орална ди-
агностика“, ФДМ, МУ–София

СТУДЕНТИТЕ ОТ МОДУЛА ПО ДЕНТАЛНА 
КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ ПОСВЕЩАВАТ УСПЕХА 

СИ НА 75-ТАТА ГОДИШНИНА НА ФДМ - СОФИЯ

Доц. д-р Денчева заедно с Йоана Полихрониаду – активен участник 
от СИД по дентална клинична алергология. Нейният постер пред-
ставя клиничен случай на алергия към акрилни материали, използ-
вани в денталната медицина и козметиката.

Победителката Катрин Спасов

Освен с почетни грамоти и статуетки премираните получиха въз-
можност за публикация в престижно научно списание.

Международен биомедицински конгрес

НАЦИОНАЛЕН ДЕНТАЛЕН 
ФОРУМ - ВЕЛИНГРАД

11-13 Май 2018г.

11.05.2018г. /петък/

14.00 ч. -15.00 ч.  Настаняване и регистрация
15.00 ч. - 16.30 ч. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
 Предизвикателствата на II клас възстановявания.
 Най-чести грешки - съвети и трикове  
 за избягването им.
 Лектор: д-р Мариета Христова Дочева
17.00 ч. ОТКРИВАНЕ
 Откриването ще се състои на площада до х. „Здравец“
19.00 ч. Уелкам вечеря в ресторант
 „ТОМ и НЕЗИ -КЛАСИК“

12.05.2018г. / събота /

7.45 ч. - 9.00 ч. Регистрация
9.00 ч. - 10.30 ч. Защо и как да я прилагаме ниско еенергийното
 лазарно лечение в днешната дентална медицина
 Лектор: проф. д-р Христина Лалабонова
10.30 – 10.45 ч. Търговска презентация
10.45 – 11.00 ч. Търговска презентация
11.00 – 12.30 ч. Фотодинамична терапия- алтернативен метод
 за лечение на бактериални инфекции 
 в устната кухина-PAСТ 300
 Лектор: Д-р Станимир Банчев
12.30 – 14.00 ч. Обяд
14.00 – 15.30 ч. Състояния, затрудняващи
 ендодонтската диагностика
 Лектор: проф.  д-р Радосвета Василева  
15.30  - 15.45 ч. Търговска  презентация 
15.45  - 17.15 ч. Болести на лигавицата на устната кухина
 Лектор: Доц. д-р Павел Станимиров
20.00 ч. Гала вечеря

13.05.2018г. / неделя /

10.00 ч. Туристическа  програма

Такса  регистрация  30.00лв; Обяд – плащане на място 
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 15.04.2018г.
За контакти:
РК на БЗС - Пазарджик, ул.„К. Величков“ №10  ет. 4; тел.: 034 460 196 и  
0896 651 521; E-mail: ssbpazardjik@abv.bg 
Организаторите си запазват правото на промени в програмата. Цените 
за куверта на Гала вечерята и Уелкам вечерята ще бъдат обявени допъл-
нително.
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Медицинският университет – Плов-
див стана инициатор и организатор 
на Първата национална конферен-

ция по симулационно обучение в медицината 
от 14 до 16 декември 2017 г. Научният форум 
беше открит с телеконферентна дискусия за-
едно с други десет центъра, акредитирани от 
American College of Surgeons, на тема: „Доба-
вена реалност и ролята й в симулационното 
обучение и хирургията“. 

По време на конференцията се проведе 
целодневен уъркшоп на 3D симулатора за 
виртуална реалност в денталната медицина, 
включващ практически тренинг на студенти, 
специализанти и преподаватели от Факултета 
по дентална медицина. Колеги от различни 
специалности демонстрираха възможност-
ите на тренажора: доц. Боян Владимиров и 
доц. Ченчев в сферата на лицево-челюстна-
та хирургия и имплантология; д-р Златев, 
д-р Хаджигаев, д-р Божкова, д-р Шопова, 
д-р Александров в областта на протетичната 
дентална медицина; доц. Стефанова, д-р Ек. 
Къртева, д-р Георгиев, д-р Жеков, д-р Ничева, 
д-р Александрова, д-р Печева в домейна на 
консервативното зъболечение и ендодонтия. 
„3D симулаторът за виртуална реалност в 
денталната медицина вгражда всички игрови 
педагогически подходи и предизвиква голям 
интерес у студентите, като отключва емоцио-
налната компонента на паметта. Концепция-
та за симулационно обучение в медицината 
в Медицински университет – Пловдив го 
изстрелва в орбитата на иновационните обра-
зователни технологии като новатор и лидер в 
Европа“,  сподели проф. Манчорова, ръково-
дител на симулационното обучение във ФДМ 
– Пловдив.

В симулационния център са събрани всич-
ки иновации и модерни средства за обучение 
в медицината. Той ще въведе както студенти-
те, така и специализантите в сферата на висо-
котехнологичната медицина, чрез използване 
на 3D симулатори за виртуална реалност и 
кибернетични манекени, преди да започнат 
работа с пациентите. 

Симулационното обучение по дентална 
медицина се провежда на 3D симулатор за 
виртуална реалност. Симулаторът се явява 
високотехнологичен междинен етап в пре-
подаването между класическото обучение 
върху фантомни модели (предклиничното 
обучение) и истинската клинична практика 
на студентите. 

Системата разполага с 4 тренировъчни мо-
дула за симулация на виртуална реалност: по 
имплантология (за планиране и опериране), 
по консервативно зъболечение и ендодон-
тия, по протетична дентална медицина, а 
четвъртият модул  прави оценка на израбо-
теното, симулираното от студента. Това има 
изключително значение за преподавателска-
та работа, защото обективно и триизмерно 
показва прогреса на студентите. Получената 
информация за оценка на изпълнената задача 
е количествена, като показва какъв процент 
от задачата е изпълнен правилно, какво е от-
клонението, консервативен ли е оперативни-
ят подход, или ненужно екстензивен, с колко 
процента работата е осъществена по-ради-
кално от необходимото. Системата информи-
ра дали задачата е изпълнена за зададеното 
време, може да измерва разстояния и ъгли в 
избран 2D срез, дава възможност за оценка 
на близостта до пулпната камера и т.н. Рабо-
ти се на триизмерен монитор с триизмерни 
очила, които симулират реалност, паралелна 
на нашата. 

Само операторът може да наблюдава вирту-
алната реалност, преподавателят контролира 
изпълнението на допълнителен 2Д монитор, 
системата е свързана с плазмен монитор, има 
виртуален наконечник, виртуално огледало 
и педал. Голямо технологично постижение 
е виртуалното симулиране на тактилен усет 

при работа, усещане за механичен натиск 
при отнемане на емайла, дентина, кариоз-
ната лезия и при имплантологична работа в 
челюстните кости. Съществуват възможнос-
ти за промяна на параметрите за твърдост 
на зъбните тъкани и остротата на борерите, 
което внася допълнителен обучителен еле-
мент при работа върху хипоминерализирани 
или склеротични зони. Чрез синхронизация 
на очилата с екрана за виртуална симулация, 
на виртуалното огледало и наконечника се 
осъществява лечение в симулационна сре-
да. Това създава възможност практически за 
пълно клониране на клиничната реалност 
във виртуална реалност и предоставя тех-
нологичен и педагогичен скок в качеството 
на преподаване и уникални възможности за 
отлична практическа подготовка на студен-
тите по дентална медицина. Този симулатор 
позволява да бъде затворен целият комплекс 
на съвременното обучение – виртуална реал-
ност, фантомна работа и клинична работа за 
разгръщане на целия когнитивен потенциал 
на нашите студенти.  

проф. Нешка Манчорова

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО СИМУЛАЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА 
НА МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
По време на конференцията се проведе целодневен 
уъркшоп на 3D симулатора за виртуална реалност 
в денталната медицина, включващ практически 

тренинг на студенти, специализанти и преподаватели от 
Факултета по дентална медицина

КАКВО Е IADR?

International Association of Dental 
Research

http://www.iadr.org

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ

IADR е най-престижната международ-
на организация за дентални изследвания, 
основана през 1920 г. чрез обединяване 
на научни клубове в Ню Йорк (10 декем-
ври), Бостън (17 декември) и Чикаго (30 
декември). Две години след това, през 
1922 г., на 21 декември в Plaza Hotel, New 
York City се провежда първата конферен-
ция на организацията. Последователно 
IADR се разраства и организира в реги-
онални дивизии, като първата структура 
извън пределите на Северна Америка се 
основава в Торонто, Канада през 1930 г. 
На територията на Европа се формира 
Британската дивизия (секция Лондон) 
през 1953 г., следват Японската дивизия 
през 1954 г., Континентално-европейска-
та през 1964 г. (CED-IADR), структурите 
в Австралия в 1968 г. и Скандинавския 
регион през 1969 г. Страните от Север-
ния кръг (NOF) приветстват появата на 
IADR в региона и обединяват своите на-
учни традиции, които датират от 1917 г. 
В този смисъл те са пионери в научноиз-
следователската сфера в световен мащаб 
и през 2017 г. честваха своя 100-годишен 
юбилей на ежегодната среща на CED-
IADR във Виена. 

От 1934 г., официален публикацио-
нен орган на IADR е Journal of Dental 
Research. Списанието е основано през 
1919 г., като в момента е с най-високия 
импакт фактор в категория „Dentistry, 
Oral Surgery & Medicine“. 

В момента IADR е организирана в 
пет регионални дивизии. IADR работи 
в тясно сътрудничество с FDI и WHO, 
като предоставя научната база на основа-
ната на доказателства дентална медици-
на и орално здраве. Заедно, FDI и IADR 
са фундамента на Световната здравна ор-
ганизация.    

Мисията на IADR е: 1) да поощрява 
научните изследвания и да стимулира 
познанието с цел подобряване на орално-
то здраве в целия свят; 2) да подкрепя и 
представлява научната общност в сфера-
та на оралното здраве; 3) да опосредства 
и подпомага комуникацията между из-
следователите и приложението на науч-
ните резултати в практиката.

Научната структура на IADR включва 
32 научни групи и научни мрежи, като 
повече от половината от тях са в сферата 
на фундаменталните научни направления 
като имунология, молекулярна биоло-
гия, клетъчна биология, микробиология, 
генетика, фармакология, фармакоток-
сикология, неврология, телемедецина, 
обществено здраве, педагогика, нутри-
ология, диетика, поведенчески науки, 
епидемиология и др.

В момент в IADR членуват над 11 000 
изследователи, практикуващи лекари, 
студенти, докторанти, специализанти. 

Повече от половината от тях не са лекари 
по дентална медицина, а са специалисти 
във фундаментални науки. Да станеш 
част от организацията предоставя добри 
възможности за популяризиране на на-
учните изследвания и клинични успехи 
в Journal of Dental Research, печелене на 
грандове за пътуване и научен престиж, 
получаване на редуцирана такса-участие 
в научните конгреси на IADR, среща със 
съмишленици и най-добрите експерти 
във всяка научна област, пълен достъп 
до електронната платформа Knowledge 
Community и последните новости в науч-
ните и приложните достижения в света. 

Уважаеми членове на академичния 
състав на факултетите по Дентална 
медицина, докторанти и студенти,

Във връзка с предстоящия световен 
конгрес на IADR в Лондон през юли 
2018 г. може да представите своите науч-
ни разработки на най-престижния форум 
за дентални и медицински изследвания.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки с научноизследователски инте-
реси

ЗАЩО ДА УЧАСТВА?

Защото:
1. Неговият абстракт ще бъде публику-

ван в специално издание на 
Journal of Dental Research, IF 4.755
Source: 2016 Journal Citation Reports® 

(Clarivate Analytics, 2017); Indexed in 
PubMed: MEDLINE; Indexed in PubMed 
Central http://journals.sagepub.com/
impact-factor/jdr

2. Може да спечели стипендия за пъту-
ване до конгреса

3. Може да участва в грандове и състе-
зания с парични награди

http://www.iadr.org/IADR/Awards
4. Ще срещне най-авторитетните екс-

перти в своята област
5. Ще стане известен
6. Ще види Лондон преди Брекзит
7. Може да стане член на IADR и да по-

лучи достъп до сериозни ресурси:

Важните дати за IADR/PER General 
Session & Exhibition London, England – 
July 25–28, 2018 

February 2, 2018 Abstract Submission 
Deadline Award/Competition Deadlines

h t t p : / / w w w . i a d r . o r g / I A D R /
Meetings/2018IAGS

Каква е таксата за регистрация?
IADR Pan European 
Region Member $275.00

IADR Pan European 
Region Student Member $205.00

Имате въпроси?
Нужно ви е съдействие?
проф. Нешка Манчорова
0888/ 853 942
neshkamanchorova@gmail.com

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF DENTAL  

RESEARCH (IADR)
IADR/PER General Session & Exhibition 

London, England – July 25 – 28, 2018
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Според данните, налични 
към момента, съществува 
статистически значимо по-

висок риск за пушачите, които се 
подлагат на имплантатно лечение 
да развият постоперативни услож-
нения като: постоперативна ин-
фекция, по-тежка костна загуба и 
дори отхвърляне на имплантата, в 
сравнение с непушачите. 

Критична оценка на доклади-
те: Резултатите от систематичния 
преглед на 107 рандомизирани и 
нерандомизирани изследвания, 
сочат, че е възможно пушачите да 
развият постоперативни усложне-
ния – постоперативна инфекция, 
по-тежка костна загуба, отхвърля-
не на имплантата в по-голяма сте-
пен, отколкото непушачите. 

Оценка на качеството на данни-
те: ограничено 

ВЪПРОС, ЗАСЯГАЩ 
КЛИНИЧНАТА 

ПРАКТИКА

Ще доведе ли тютюнопушенето 
до увеличаване на риска от загуба 
на маргинална кост, постоператив-
на инфекция или отхвърляне на 
поставения имплантат при паци-
енти, които трябва да се подложат 
на имплантатно лечение? 

МЕТОД

През септември 2014 г. екипът 
на публикацията прегледа, без 
ограничения в езика или време-
то на провеждане, 3 бази данни, 
ръчно бяха прегледани 19 жур-
нала, засягащи имплантология-
та и 3 електронни бази данни за 
протичащи в момента клинични 
изпитвания. Прегледани бяха и 
референциите на материалите за 
свързани изследвания и статии. 
В прегледа са включени всички 
свързани с темата рандомизирани 
и нерандомизирани клинични из-
питвания върху хора, които дават 
данни за провал на имплантатното 
лечение при пушачи в сравнение с 
непушачи, без ограничение в пе-
риода на проследяване, пол въз-
раст или раса на участниците. За 
целите на този преглед се приема, 
че „пушач“ е пациент, който пуши 
поне по 1 цигара дневно, а „про-
вал на имплантатното лечение“ е 
необратимо отхвърляне на поста-
вения имплантат от организма. В 
прегледа не са включени доклади 
на единични случаи, технически 
доклади, биомеханични изследва-
ния, проучвания, използващи ме-
тода на крайните елементи (FEM), 
изпитвания върху животни, in vitro 
изследвания и литературни пре-
гледи. Рецензентите извършиха 
оценка на резултатите при неуспех 
на имплантатното лечение, посто-
перативна инфекция и маргинална 
костна загуба. Всичките 3 рецен-
зенти самостоятелно провериха 
заглавията и резюметата, решиха 
несъгласията си чрез дискусии и се 
свързваха с авторите на прегледа-
ните статии, при нужда от допъл-
нителни данни. Един от рецензен-
ти извърши екстракция на данни. 
Рецензентите оцениха качеството 
на проучванията (1) и извършиха 
систематичен преглед и метаана-
лизи в съответствие с приетите 
насоки. (2)

ОСНОВНИ 
РЕЗУЛТАТИ

 Включени са общо 107 проуч-
вания – 4 рандомизирани клинич-
ни изпитвания, 16 контролирани 
клинични изпитвания, 16 проспек-
тивни проучвания и 71 ретроспек-
тивни анализи. В 104 от 107-те 
проучвания, при които авторите 
съобщават отделно за пушачи и 
непушачи, 19 836 дентални им-
плантати са поставени на пушачи, 
случаите на неуспешно лечение 
са 1 259 (6,35%) и 60 464 имплан-
тати са поставени на непушачи, с 
1923 неуспешни случая (3,18%). 
При пушачите се наблюдават по-
високи нива на неуспех (съотно-
шение на риска [RR], 2.23, 95% 
доверителен интервал [CI], 1.96-
2.53; P <.00001; хетерогенност, 
I2 ¼ 51%;P <.00001), по-чести 
постоперативни инфекции (RR, 
2.01; 95% CI, 1.09-3.72; P ¼ .03; 
хетерогенност, I2 ¼ 0%; P ¼ .63) и 
по-голяма загуба на костно веще-
ство (средна разлика,0,32 мм; 95% 
CI, 0.21-0.43; хетерогенност, I2 ¼ 
95%; P <.00001), отколкото при не-
пушачите.

Заключения. В рамките на 
ограниченията на наличните дан-
ни пациентите, които пушат, може 
да са в два пъти по-голям риск от 
провал на имплантатното лечение 
и развитие на постоперативни 
инфекции, отколкото пациентите, 
които не пушат. При пушачите ко-
личеството загубено маргинално 
костно вещество е статистически 
значимо, за разлика от това при 
непушачите.

КОМЕНТАР

Значение. Пушачите са по-чес-
то засегнати от умерен до 
тежък периодонтит и 
имат по-голям брой 
липсващи зъби, от-
колкото непуша-
чите.(3) Една от 
съществуващите 
теории твърди, че 
тютюнопушенето 
може да забави или 
да потисне оздра-
вителния процес в 
костта след хирур-
гична интер-
венция т.е., 
че никоти-
нът, съдър-
жащ се в тю-
тюна, може 
да повлияе на 
функцията на 
имунните клет-
ки и да доведе 
до вазоконстри-
кция. Така се 
намалява прито-
кът на кислород 
и нутриенти към 
периимплантат-
ната област и се 
забавя ремодели-
рането на костта 
(4-11). Авторите 
на този систе-
матичен преглед 
изследват ефек-
та от тютюнопу-
шенето върху ни-
вата на неуспех 
на имплантиране 
и следоперативни-
те усложнения.

Силни и слаби страни на сис-
тематичното преразглеждане. 
Авторите на систематичния пре-
глед разработиха стратегия за раз-
ширено търсене. Те се свързаха с 
авторите за допълнителна инфор-
мация, но без да търсят сива ли-
тература или експерти по съдър-
жанието. Авторите на системния 
преглед използват фиксирани и 
случайни ефекти модели в съот-
ветствие с хомогенността или по-
следователността на наличните до-
казателства. Въпреки резултатите 
от сензитивния анализ предполага, 
че тютюнопушенето е свързано с 
повече неуспешни лечения, неза-
висимо от вида на повърхността на 
имплантата и че пушенето може да 
повлияе значително на преживяе-
мостта максиларните имплантати. 
Рецензенти изрично подчертават, 
че резултатите могат да бъдат се-
риозно предубедени, защото тези 

проучвания може да не са били 
проектирани да покажат 

тези ефекти. Авторите 
на прегледа призна-

ват, че анализът е 
направен на ниво 
имплантати, не на 
ниво пациенти, 
което не може да 
бъде предпоставка 
за клъстерирани, 
корелирани наблю-

дения. (12)  Само 1 
рецензент е извършил 
извличането на да-
нните, което може 
да бъде източник на 
пристрастия.

Силни и слаби 
страни на доказа-
телствата. Повече-
то от проучванията 
са ретроспективни 

анализи, които 
разчитат на 

точността на 
първоначал-
ния преглед 

и може да са 
били непъл-

ни по отношение на 
определена информация. 
Осемдесет и пет проучва-
ния са с високо качество и 
22 са с умерено качество.

(1) Повечето проучва-
ния са имали малки 
размери на извадка-
та, кратки периоди 
на проследяване 

и нисък процент на 
спецификация на ефекта 

от тютюнопушенето върху зъб-
ните имплантати. Периодът на 
проследяване варира от 3 месеца 
до 22 години. Резултатите от 15 
проучвания на постоперативните 
инфекции са последователни (P ¼ 
.63, хетерогенност, I2 ¼ 0%). На-
блюденията за неуспех на имплан-
тирането сред пушачите и непуша-
чите имат умерена хетерогенност 
(P <.00001; хетерогенност, I2 ¼ 
51%). Метаанализът на 18 проуч-
вания за маргинална костна загуба 
има значителна хетерогенност (P 
<.00001; хетерогенност, I2 ¼ 95%). 
Количеството на костната загуба 
при пушачи в сравнение с тази при 
непушачите е статистически по-го-
ляма, но не задължително клинич-
но значима (MD, 0.32 mm, 95% CI, 
0.21-0.43; P <.00001). Освен посто-
перативните инфекции, не бяха 
оценени резултатите, ориентирани 
към пациента. Не всички разслед-
ващи изследователи съобщават 
за броя на имплантатите, които 
са поставени и които са оцелели 
или са изгубени поради различни 
причини, критериите за класифи-
циране на пациентите като пуша-
чи или непушачи, количеството 
цигари, пушени на ден, или броят 
на годините, през които пациенти-
те са пушили. Някои объркващи 
променливи включват използва-
нето на присадки, различни мар-
ки и повърхностна обработка на 
имплантатите, имедиатно имплан-
тиране, импланти, поставени на 
различни места, различни периоди 
на лечение, различни протетични 
възстановявания, вид на антаго-
нистите, шиниране на имплантати, 
антимикробни агенти и наличие на 
бруксизъм или диабет.

Последици за денталната 
практика. Като част от информи-
раното съгласие, лекарите трябва 
да накарат пациентите да осъзнаят, 
че рискът от неуспешно имплан-
татно лечение или постоперативни 
инфекции може да бъде два пъти 
по-висок за пушачите отколкото 
за непушачите. Този преглед, със 
значителните му ограничения, по-
казва, че вероятността от загуба на 
имплантат както и от развитие на 
постоперативна инфекция или за-
губа на кост е по-голяма при пуша-
чи, отколкото при непушачи. Не-
обходими са по-добре проведени 
изследвания за отчитане на много-
бройните фактори, влияещи върху 
преживяемостта на имплантатите, 
както и за оценка на ефекта, свър-
зан с дозата, както и обхвата на 

ефекта от тютюнопушенето.(13) В 
бъдеще контролът на тютюнопу-
шенето или неговото преустано-
вяване има потенциала да бъде все 
по-голяма част от управлението на 
риска при имплантологичната те-
рапия. 

Тези резюмета, публикувани под 
егидата на Центъра за доказател-
ствено базирана дентална медици-
на към Американската Дентална 
асоциация, се подготвят от общо-
практикуващи лекари по дентал-
на медицина, обучени в критична 
оценка на публикувани система-
тични прегледи, които работят под 
наставляването на експерти. Об-
общенията не са предназначени 
и не съдържат, не подразбират 
или не обобщават стандартите за 
медицински грижи, а по-скоро 
да предоставят кратка справка за 
лекарите по дентална медицина, 
която да помогне: за разбирането 
и прилагането на доказателства от 
цитирания систематичен преглед 
при вземането на клинично издър-
жани решения, ръководени от ин-
дивидуалната клинична ситуация 
и потребностите на пациентите.

Превод от английски:  
д-р Йоанна Йонкова
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ЛЕКАРСТВА ЗА СПЕШНИ  
ШКАФОВЕ В ДЕНТАЛНИ КАБИНЕТИ
Поради променящите се нормативни изисквания не разделяме медикаментите на препоръчителни и на 

задължителни. Съобразили сме със законовата нормативна уредба в Република България и сме добавили още 
няколко медикамента. Според приложение 5 от НРД-2017 задължителни медикаменти са: Calcium gluconate (amp. 

10% 10 ml - 1 бр.), Methylprednisolone (amp.20 mg 2 ml - 4 бр.), Aminophylline (amp.240 mg 10 ml - 2 бр.).
 Adrenalin  amp. 0,1% 1 ml,  2 броя 

Доза Ефект Показания
•	 Анафилактичен шок -  
от 0,2 до 0,5 mg, до 1 mg 
–i.m. или s.c.  в средната 
част на бедрото. Повтаря 
на 5-15 минути  
•	 Сърдечен арест – i.v.  
по 0,5–1 mg на всеки 3–5 
минути по време на ре-
анимацията

•	 Вазоконстрикция 
•	 Повишава рязко артериалното налягане  
•	 Възбужда дихателния център  
•	 Понижава тонуса на гладката мускулату-
ра на бронхите и червата
•	 Хипергликемия
•	 Подтиска освобождаването на вещества, 
участващи в процесите на възпалението и 
алергията
•	 Предизвиква свиване на кръвоносните 
съдове
•	 Повишава рязко, но непродължително 
кръвното налягане

•	 Анафилакти-
чен шок  
•	 Сърдечен 
арест 
•	 Сърдечно 
белодробна ре-
анимация  

Natrium chloratum  0.9 % 500 ml,  1 брой 
Доза Ефект Показания

•	60-80 капки в 
минута

•	Повишава 
вътресъдовия обем 
•	Детоксикация
•	Диуретичен

•	Хиповолемия при кръвозагуба, масивни 
изгаряния, отравяния
•	Дехидратация 
•	Разтворител за   парентерални лекарства 
•	Външно за обработване на рани, почистване на 
гранулации, промиване на носната лигавица и 
конюнктивата  

Calcium Gluconicum   amp. 10%  10 ml, 3 броя  
Доза Ефект Показания

•	При възрастни се 
прилага бавно i.v. по 5 ml 
за 3-5 минути в легнало 
положение на болния
•	Максимална скорост: 
1.5  ml/min 
•	Дозата може да се 
повтори

•	Контракция на сърдечна, гладка и 
скелетна мускулатура  
•	Участва в кръвосъсирването 
•	Намалява капилярната 
пропускливост при алергични 
състояния

•	Хипокалцемия 
•	Хиперкалиемия 
•	Хипермагнезиемия 
•	Електролитен дисбаланс 
•	Сърдечен арест 
•	Ексудативни 
дерматози (дерматитис 
херпетиформис, сърбеж 
при медикаментозни 
обриви) 

Nifedipin tabl. 10 mg – не се препоръчва за деца!  
Доза Ефект Показания

•	При стенокардия: 3 х по 1-2 табл. (30–60 
mg) 
•	При хипертония: 3 х по 1–2 табл. 
•	Максимална дневна доза:  6 табл. 
•	При хипертонична криза  -  таблетката 
трябва да се сдъвче, да се държи за кратко 
в устата, а после да се преглътне с малко 
течност
•	При недостатъчен ефект приемът  може 
да се повтори след   30 минути 

•	
Съдоразширяващо 
действие  
•	Понижава 
артериалното 
налягане 

•	Коронарна болест 
•	Хронична стабилна 
стенокардия 
вазоспастична ангина 
(ангина на Prinzmetal)
•	Повишено 
артериално налягане

Nitroglycerin tabl. 500 mg  
Доза Ефект Показания

•	1 табл. под езика (за да 
се резорбира в устата) 

•	Разширява съдовете на сърцето 
•	Вазодилатация с 
преимуществено влияние върху 
венозните съдове 

•	За купиране и 
кратковременна 
профилактика на 
стенокардни пристъпи

Diazepam amp  0.5 %  2 ml, 2 броя   
Доза Ефект Показания

•	Възрастни по 2 до 
10 mg, като се започва 
с малки дози, които 
при необходимост се 
повишават постепенно.  
•	Деца-началната доза е 2 
mg дневно.

•	Анксиолитично действие  
•	Миорелаксиращо действие  
•	Потиска гърчовете и 
предизвиква състояние, 
подобно на сън

•	Епилептичен статус и други 
гърчове състояния 
•	Мускулни спазми и при 
тетанус 
•	За успокояване при 
предоперативна подготовка  
•	При възбуда при  алкохолизъм

Lidocaine amp. 0.5 % 10 сс, 4 броя    
Доза Ефект Показания

•	Когато се прилага 
за лечение на тежки 
ритъмни нарушения, 
лидокаин се прилага 
венозно и в по-редки 
случаи - мускулно  

•	Обезболяващ 
•	Антиаритмичен 

•	Тежки нарушения на сърдечния 
ритъм (камерни аритмии), включително 
и след инфаркт на миокарда
•	Локална анестезия
•	Интоксикация с дигиталисови 
продукти

Allergosan  аmp 1%  2 ml,  2 броя
Доза Ефект Показания

•	i.m. или i.v. 1 
ампула

•	Противоалергичен •	При остри алергични реакции - уртикария, храни, 
ухапване от насекоми и др.  
•	При алергични реакции от общ тип 
(анафилактичен шок, серумна болест, оток на 
Квинке)

 Novphyllin amp. 240 mg 10 ml,  2 броя  
Доза Ефект Показания

•	 Започва се с по-ниска 
доза до постигане на 
поддържаща доза. 
•	Възрастни: 5–6 mg/kg в 
50–100 ml разредител за 
30 min (не повече от 20 
mg/min)
•	 Натоварваща доза 
трябва да е по-ниска при 
пациенти, приемащи 
теофилинови препарати.

•	Разширява бронхите  
•	 Понижава налягането в белодробната 
артерия 
•	Инхибира дегранулацията на мастоци-
тите
•	Стимулира сърдечните съкращения
•	Увеличава минутния обем и сърдечния 
дебит 
•	Подобрява мозъчното кръвообращение 
и намалява вътречерепното налягане и 
мозъчния оток при инсулт 

•	Бронхиална 
астма, Бронхити 
емфизем, ХОББ 
•	Кардиална астма, 
при съчетание 
с бронхоспазъм 
и нарушения на 
дишането 
•	Хипертонична 
енцефалопатия, 
•	Исхемични 
инсулти  

Chlorazin amp. 25 mg 5 ml, 2 броя 
Доза Ефект Показания

• Възрастни - i.m. 
25–50 mg, като 
дозата може да 
се повтори след 1 
час
• На деца се 
въвежда i.m. по 
0,5 mg/kg през 6– 
8 час

•	Антипсихотичен
•	Анксиолитичен
•	Премахва двигателната възбуда, 
халюцинациите и налудните прояви 
•	Отпуска скелетната мускулатура
•	Антиеметичен ефект 
•	Намалява АН 
•	Разхлабва гладката мускулатура
•	Слабо антиалергично действие
•	Потиска жлезите с вътрешна 
секреция

•	Психични нарушения с 
възбуда 
•	Неврози, безсъние, 
напрежение и страх  
•	При гадене и повръщане, 
при упорито хълцане  
•	При подготовка за 
анестезии
•	Профилактика и лечение 
на травматичните и 
следоперативните шокови 
състояния

Furosemide  amp. 1%  2 ml, 2 броя
Доза Ефект Показания

•	Възрастен i.m. или i.v.: 20–40 mg, 
ако е необходимо дозата може да се 
повтори, след не по-малко от 2 часа. 
•	Обичайната доза е от 0,5 до 1,5 mg/
kg телесна маса. интравенозното 
инжектиране - бавно като не трябва да 
се надвишава 4 mg/min

•	Диуретичен •	Белодробен оток, 
•	Сърдечна недостатъчност, 
•	Асцит 
•	Хипертонични кризи 
(в допълнение към други 
терапевтични мерки)
•	Профилактика на остра 
бъбречна недостатъчност

Serum Glucose  sol. inf. 5%  500 ml, 1 банка 
Доза Ефект Показания

•	 60-80 капки 
в минута

•	Повишава вътресъдовия обем 
•	Детоксикация 
•	Диуретичен 
•	Корекция на хипогликемията 
•	Доставя енергия

•	Хиповолемия
•	Кръвозагуба
•	Масивни изгаряния
•	Отравяния
•Дехидратация   
•	Енергийни нужди 
•Разтворител за електролити и лекарства 

Papaverine  amp.20 mg 1 ml
Доза Ефект Показания

•	1–2 ml 2% разтвор s.c. и i.m.  
•	Интравенозно бавно за  1–2 
минути (1–2 ml 2% разтвор), 
когато се търси бърз ефект   
•	Максималната еднократна доза 
е 0,1 g, а дневна 0,3 g

•	Намалява тонуса и 
спазъма на гладките 
мускули на артериите,  
бронхи, стомах, черва, 
пикочопроводи, 
жлъчни пътища, 
матка 

•	При спазми на стомашно-
чревния и пикочо-половия път  
•	Съдови спазми на 
централните и периферни 
кръвоносни съдове  
•	Нарушения на мозъчното 
кръвообращение  

Methylprednisolone  amp 40 mg 2 ml, 4 броя  
Доза Ефект Показания

•	1 mg / kg тегло 
•	10 mg до 500 mg дневно

•	Противовъзпалително
•	Противоалергично
•	Имуносупресивно 

•	Тежки остри и хронични 
алергични
•	Възпалителни процеси 
и реакции  

Ventolin Spray 200 дози, 100 микрограма 
Доза Ефект Показания

•	Обичайната доза е една 
(100 микрограма) или две (2 
х 100 микрограма) инхалации 
(впръсквания) веднъж дневно
•	За предотвратяване на 
астматичен пристъп две (2 х 100 
микрограма) инхалации 10 до 15 
минути преди натоварването или 
контакт с алергена

•	Бронходилататор
•	Предизвиква отпускане 
на мускулатурата на 
малките въздухоносни 
пътища в белите дробове 
като води до тяхното 
разширяване.

•	Затруднено дишане, 
•	Астма
•	Кашлица
•	Стягането в гърдите.

При инжекционните форми трябва да се спазва правилото за правилното съхранение на 
ампулите и за избора на подходящ, съответен разтворител. Таблетките се поглъщат с дос-
татъчно количество течност. Показаните дози са оритентировъчни, точното количество се 
определя строго индивидуално! Препоръчително е в денталния кабинет да бъдат налични 
и: дентални комплекти за еднократна употреба, апарат за измерване на кръвно налягане, 
лента за кръвоспиране по Есмарх (турникет), системи за вливане, глюкомер, пакетчета 
захар за повлияване на хипогликемия, АМБУ – апарат за обдишване.

Проф. Владимир Панов, ФДМ-Варна
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От стр.1
За водещи на заседанията бяха 

избрани д-р И. Методиев, д-р М. 
Янкова от СРК на БЗС, д-р В. Хуб-
чева, РК на БЗС – Добрич и д-р 
Николов, РК на БЗС – Кюстендил.

Конгресът в делови порядък 
структурира своята работа и прие 
предложения проект за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД НА 
ИЗВЪНРЕДНИЯ 

КОНГРЕС НА БЗС – 2018

1. Изменение и допълнение на 
Устава на БЗС – докладва д-р 
Светослав Гачев.

2. НРД – 2018 г. – докладва д-р 
Георги Димов.

2.1. Вземане на решение по чл. 
11, т. 11 на Устава на БЗС за дава-
не мандат на Комисията по рам-
ково договаряне за подписване 
на договора по задължителното 
здравно осигуряване с НЗОК.

3. Отчет на КК на БЗС по чл. 
34 от Правилника на Фонда за 
финансово подпомагане на ре-
довни членове на БЗС със здра-
вословни проблеми за разходва-
не на средствата на фонда през 
календарната 2017 г. – докладва 
д-р Константин Даков.

3.1. Вземане на решение за раз-
мера на отчисленията в резерва 
на Фонда по чл. 33 от Правилни-
ка за дейността и изразходване 
на средства на Фонда за финан-
сово подпомагане на редовни 

членове на БЗС със здравослов-
ни проблеми.

4. Изменение и допълнение на 
Правилника за дейността и из-
разходване на средства на Фон-
да за финансово подпомагане 
на редовни членове на БЗС със 
здравословни проблеми (ПДИС-
ФФПРЧ) – д-р Гергина Милко-
ва. 

5. Разни.

По т. 1, Изменение и допълне-
ние на Устава на БЗС, председате-
лят на Контролната комисия, д-р К. 
Даков, направи изказване, че има 
казус с предложенията за промяна 
в Устава, които не могат да бъдат 
разгледани от делегатите поради 
това, че не е спазен уставният срок.

Вносителят на предложенията, 
д-р Н. Шарков, ги оттегли, като бе 
подчертано, че те ще бъде внесено 
отново и разумното в тях трябва да 
бъде прието.

Д-р Шарков припомни, че при 
избора си за председател е обещал 
тригодишна стратегия за разви-
тието на Съюза, която ще наложи 
и промени в Устава. Такава стра-
тегия ще бъде изработена от пред-
седателя, главния секретар, всички 

заместник-председатели на БЗС и 
докладвана пред УС и Конгреса на 
БЗС.

Деловата работа на конгреса 
продължи с докладването на про-
мените в Устава на БЗС от д-р 
Светослав Гачев, председател на 
Комисията по нормативни актове.

Предложението на КДППЗ с 
председател д-р В. Павлов не бе 
прието.

Подкрепата на делегатите срещ-
на предложението на доц. Тодор 
Узунов, председател на Комисия-
та по информация, за промяна на 
името на комисията в Комисия по 
комуникация. 

Сред мотивите са настъпили-
те промени в дейността на КИ и 
изработването на нова структур-
но-функционална схема за инфор-
мационната политика на БЗС и 
създаването на цялостна бъдеща 
стратегия за развитие дейността на 
комисията.

Това предложение предизвика 
дебат, дали в името да остане ду-
мата информация и комисията да 
се казва Комисия по информация 
и комуникация, но бе прието на-
правеното предложение от доц. 
Узунов, който подчерта, че кому-
никация като смислово понятие 
обхваща и надгражда термина ин-
формация.

В Устава бе записано, че Коми-
сията по комуникация осъщест-
вява и подпомага вътрешната и 
външната комуникация, изпълня-
вана от БЗС; комуникация с чле-

новете на БЗС, централни и реги-
онални структури на БЗС, сродни 
съсловни организации, държавни 
институции, информационни ме-
дии и пациентски организации. 
Осъществява информационната 
политика и информационното 
осигуряване на Съюза относно 
нормативната, професионална-
та, научната, практическата, съ-
словната и социалната информи-
раност на членовете на БЗС.

Предложението бе т. 2 от 
сегашния Устав да стане т. 3. 
Осъществява списването и из-
даването на печатни издания 
на БЗС, включително и вестник 
„ДентаМедика“, а т. 3 да стане 
т. 4. Осъществява електронните 
формати на БЗС, включително 
„Онлайн журнал“ и „Сайта на 
БЗС“. Комисията по комуникация 
ще съдейства за квалификацията, 
включително продължаващото 
медицинско обучение на членовете 
на БЗС.

След положително гласуване с 
квалифицирано мнозинство Коми-
сията по информация бе преимену-
вана в Комисия по комуникация на 
БЗС, промяна която изисква XXI 

век.

Друга приета промяна в Устава 
бе предложената в зала от УС на 
СРК с председател д-р Бисер Бо-
тев и Комисията по регистрация 
и членство, с председател д-р Д 
Станчева-Забуртова в член 41. (ал. 
1) Управителният съвет на Ра-
йонната колегия на Българския зъ-
болекарски съюз проверява дали са 
налице изискванията за вписване 
на лекаря по дентална медицина 
в регистъра на колегията. (ал. 2) 
Ако лицата отговарят на изисква-
нията, вписването се извършва в 
14-дневен срок от подаването на 
документите по член 40. (ал. 3) 
Управителният съвет на Районна-
та колегия издава удостоверение 
за извършеното вписване в срока 
по ал. 2. Промяната: Удостовере-
нието за вписване се издава на ос-
нование чл. 33, ал. 4 от ЗСОЛЛДМ 
по образец, съгласно Правилника 
за водене на Регистрите на РК по 
чл. 40, ал. 2 и приложенията към 
него. 

След вписването в Регистъра 
на БЗС и издаването на Удостове-
рението за вписване, лекарят по 
дентална медицина заплаща член-
ски внос за съответната година 
съгласно Устава на БЗС и му се 
издава Удостоверение за актуално 
членство. 

Управителният съвет на район-
ната колегия издава на лекаря по 
дентална медицина и членска карта, 
съгласно Правилника за водене на 
Регистрите на РК по чл. 40, ал. 2.

Д-р Бисер Ботев, председател 

на УС на СРК, обясни, че според 
закона се изисква вписване – това 
е документ, удостоверяващ само и 
единствено вписването в регистъ-
ра на БЗС със съответен уникален 
ЛПК. Този документ НЕ удосто-
верява актуално членство! Акту-
алното членство се удостоверява 
с досега издавания документ след 
заплащане всяка година. Плаща-
нето на членския внос се удосто-
верява със съответния платежен 
документ, а Удостоверението за ак-
туално членство доказва, че ЛДМ е 
редовен член на БЗС. 

Председателят на КРЧ, д-р Дон-
ка Станчева-Забуртова, изрично 

подчерта, че Комисията работи в 
посока облекчаване работата на 
председателите на Районните ко-
легии на БЗС.

До 30-ти април всяка година 
председателите на УС на РК прове-
ряват всички обстоятелства, вписа-
ни за всеки член на РК, след което 
регистърът на БЗС се подготвя за 
обнародване в ДВ съгласно чл. 13, 
ал. 1, т. 3 на ЗСОЛЛДМ. Лицата, 
вписани в регистъра на районната 
колегия, са длъжни да заявяват за 
вписване промяната на обстоятел-
ствата по ал. 1 в десетдневен срок 
от настъпването на съответната 
промяна. При регистрация в по-
вече от една РК на БЗС лекарят по 
дентална медицина може да бъде 
избиран и да избира само в РК, къ-
дето плаща членския си внос.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ПРОМЯНА НА 

ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Д-р Иван Моллов внесе лично 
предложение за промяна в чл. 56, 
касаеща промяна във формирането 
на членския внос, а именно: мини-
малният размер на членския внос 
е 35% от МРЗ (минималната ра-
ботна заплата). Размерът на член-
ския внос е 70% от МРЗ, ако не 
бъде платен в срока по ал. 2., като 
предложението да влезе в сила от 
01.01.2019 г.

Членският внос в БЗС не е про-
менян от 2008 г. Последва дебат в 
залата, като бяха изложени множе-

ИЗВЪНРЕДЕН 
КОНГРЕС НА БЗС – 2018

Залата с делегатите на Извънредния конгрес на БЗС-2018

Д-р Николай Шарков прави изказване от залата

Д-р Светослав Гачев представя предложенията за промени в Устава 
на БЗС

Доц. Тодор Узунов предлага промяна в името на Комисията по ин-
формация
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ство аргументи както за предложе-
нието на д-р Моллов, така и про-
тив. Финансовите аспекти винаги 
са деликатни, но два факта бяха 
безспорно приети. За осигуряване 
дейността на БЗС ръководството 
привлича голям допълнителен ре-
сурс от средства, който е извън по-
стъпленията от членски внос. По-
ради редица причини, сред които и 
повишена заболеваемост, бюджет-
ните годишни средства на Фонда 
за финансово подпомагане на коле-
гите с тежки здравословни пробле-
ми не достигат да се удовлетворят 
всички правоимащи и това води до 
решения за разблокиране на резер-
ва на Фонда.

Бе припомнен и действащият 
член 57. Постъпленията от член-
ски внос се разпределят както 
следва:

1. 75% за регионалните ръковод-
ства;

2. 20% за централното ръковод-
ство;

3. 5% за Фонд за финансово под-
помагане на редовните членове на 
БЗС със здравословни проблеми. 

Едно увеличение на членския 
внос би допринесло за подобря-
ване на финансовото състояние, 
особено на по-малките колегии в 
тяхната дейност.

По-късно д-р Моллов предложи 
фиксирана сума от 180 лв. за раз-
мера на членския внос, но това 
предложение не влезе в т. Разни.

Конгресът гласува против на-
правеното предложение за уве-
личение на членския внос.

НРД – 2018 Г.

По тази точка от дневния ред, от-
насяща се до всекидневната работа 

на лекарите по дентална медицина, 
докладва д-р Георги Димов, пред-
седател на Комисията.

Той направи кратка ретроспек-
ция на постигнатото до момента. 
Постигнатото дотук по отношение 
на пакета за дентални дейности, 
плюс новата дейност, е безспорен 
успех. Трите „кита“ в работа-
та на Комисията са: увеличен 

бюджет, въвеждане на нова дей-
ност, повишаване на цената на 
прегледа.

Постигнато е увеличение с 14% 
на средствата за дентална помощ, 
или с 20 млн. повече от 2017 г. (157 
млн. плюс 10 млн. от резерва на 
Касата). Бюджетът за 2017 г. бе ус-
воен ритмично, като имаме успех и 
във въвеждането на трета дейност.

Повишава се крайната цена – 10 
лв., на прегледа на ЗОЛ от НЗОК 

и доплащането на пациента, вклю-
чително и на прегледа при специа-
лист.

Договорена е нова дейност, 
една плакова протеза за 4 години 
във възрастовата група на паци-
енти 65–69 години. За възстано-
вяване на дъвкателния апарат при 
тотално обеззъбени пациенти еди-
ничната цена за труда на лекаря 

по дентална медицина е 200 лв. за 
една плакова протеза от 1 септем-
ври 2018 г. до 31 декември 2018 г, 
заплащана от НЗОК. 

Пациентите ще подписват декла-
рация, чл. 86, ал. 5 от НРД (обра-
зец ще бъде публикуван в следва-
щия брой на вестника), че цената 
и материалите за изработването на 
протезата в зъботехническа лабо-
ратория не са за сметка на Касата 
и на лекаря по дентална медицина.

Известна е финансовата рамка 
на НРД – 2018 г., като всичко ос-
танало по текстовата част ще бъде 
договаряно, но това няма да повли-
яе на постигнатите параметри.

Естествено точката от дневния 

ред за НРД предизвика изказва-
ния в залата. Д-р Димов подчер-
та, че всички предложения ще се 
вземат предвид при преговорите, 
включително и за оптимизиране 
на софтуера на Касата. Той пока-
ни колеги, които имат конкретни 
предложения, да се включат в сре-
щите с НЗОК.

В заключение той подчерта, че 
обществото и зъболекарите имат 
еднакви интереси и ще се работи 
за преодоляване на изоставането в 
пакета за възрастни ЗОЛ над 18 г. 
Необходима е отговорност за въ-
веждането на нещо ново и качест-
вено, като обем и вид дейност. 

Конгресът взе решение по чл. 
11, т. 11 на Устава на БЗС за даване 
мандат на Комисията по рамково 
договаряне за подписване на до-
говора по задължителното здравно 
осигуряване с НЗОК.

Д-р Димов благодари на всички 
членове на Комисията по рамково 
договаряне, включително и на екс-
пертите към нея: професорите А. 
Филчев и Г. Тодоров и на д-р Па-
пазян, които дадоха становище за 

рамката на прилагането на новата 
дейност за плаковите протези.

ВТОРО 
ЗАСЕДАНИЕ

То започна с отчет на КК на БЗС 
по чл. 34 от Правилника на Фонда 
за финансово подпомагане на ре-
довни членове на БЗС със здраво-
словни проблеми за разходване на 
средствата на Фонда през кален-
дарната 2017 г., като докладва д-р 
Константин Даков, председател 
на Контролната комисия на БЗС. 
Той посочи, че годината е била 
напрегната за Фонда. Постъпили 
са 67 755 лв. от РК, като дарени-
ята са 855 лв. от физически лица. 

Изплатени са 84 926 лв., което е 
повече от постъпилите средства, 
което е довело до разблокиране 
на средства от резерва. Наличните 
средства са в размер на 128 809 лв. 
Препоръката на КК е да се преци-
зират документите за получаване 
на помощ от Фонда.

Конгресът прие отчета на Фон-
да.

Гласувано бе решение за размера 
на отчисленията в резерв на Фонда 
за 2018год.

Изменение и допълнение на 
Правилника за дейността и из-
разходване на средства на Фон-
да за финансово подпомагане 
на редовни членове на БЗС със 
здравословни проблеми (ПДИС-
ФФПРЧ) – д-р Гергина Милко-
ва, председател на Съвета на 
Фонда. 

Д-р Милкова запозна колегите 
си с работата на Съвета на Фон-
да и мотивира необходимостта от 
промени в правилника с нуждата 
от навременна морална и финан-
сова помощ за редовните членове 
на БЗС. Тя подчерта, че Фондът 

винаги работи по правилата, но 
средства не достигат и това налага 
разблокиране на резерва. При 20% 
размер на отчисления за резерв 
на Фонда ще има възможност за 
справяне с нарастващата заболева-
емост.

Предложенията за промени в 
Правилника на фонда бяха обсъде-
ни и предложени на изнесено засе-
дание на Фонда с участието на д-р 
Н. Шарков, д-р Б. Миланов, д-р Св. 
Гачев, д-р Ив. Моллов, д-р Г. Мил-
кова и адвокат Л. Чукурков.

Д-р Гергина Милкова подчерта, 
че е добре РК на БЗС, които са най-
близо до колегите, да подпомагат 
колегите си и едва след това да 
се преминава към Фонда. Според 
приетия правилник председатели-
те на УС на РК на БЗС са длъжни 
да оказват съдействие на Съвета на 
Фонда при извършване на предва-
рителните проверки по преписки-
те, изпратени от тях. 

Преди определяне размера на по-
мощта, членовете на Съвета на 
Фонда, предварително определят 
разглеждания случай към една от 
следните групи: Първа група, за 
която може да бъде предоставена 
помощ до 100% от максималния 
размер: здравословни проблеми, 
свързани със загуба на работос-
пособност повече от 10 последо-
вателни месеца; Втора група, за 
която може бъде предоставена 
помощ до 70% от максималния 
размер: здравословни проблеми, 
свързани със загуба на работоспо-
собност от 6 до 10 последовател-
ни месеца; Трета група, за която 
може бъде предоставена помощ 
до 50% от максималния размер: 
здравословни проблеми, свързани 
със загуба на работоспособност 3 
до 6 последователни месеца. При-
етото предложение за промени в 
Правилника на фонда за трета гру-
па бе направено от КК на БЗС.

Съветът на Фонда не може да 
предлага отпускане на финансова 
помощ повече от веднъж на един 
заявител в рамките на една кален-
дарна година.

ПОЧЕТЕН 
ЧЛЕН НА БЗС –  

ДОЦ. ИВАН КУЛИКОВ

По предложение на УС на СРК 
за почетен член на БЗС бе избран 
доц. Иван Куликов. Това предложе-
ние бе единодушно прието и при-
ветствано със ставане на крака и 
бурни аплодисменти за доц. Кули-
ков. Емоционално зареден момент, 
който не остави безучастен никого 
от делегатите в залата.

ХУБАВИТЕ НЕЩА

Д-р Николай Шарков има ду-
мата за заключително слово. Той 
подчерта, че би искал да завърши 
конгресния ден с хубавите неща, 
които предстоят пред лекарите 
по дентална медицина през го-
дината. Бе прожектиран слайд с 
предстоящия Календар на науч-
ните форуми на БЗС. Бе показана 
и новата корица на програмата на 
XVIII-я научен конгрес в Бургас, 
който ще се проведе на 7–9 юни т.г. 
Той призова колегите да използват 
Световния ден на оралното здраве, 
20 март като могъщ инструмент за 
промотиране на дейността на БЗС 
по места и всички РК на БЗС да се 
ангажират с подобна кауза.

В духа на времето и за предпаз-
ване от така актуалните напосле-
дък фалшиви новини д-р Шарков 
предостави номера на мобилния си 
телефон: 0888 242 100 за директен 
контакт при възникнали въпроси. 
В заключение той пожела светла 
година на всички и обеща, че ще 
казва истината и само истината.

Основен момент по време на 
официалната вечеря, с която завър-
ши конгресният ден, бе награж-
даването на лекарите по дентална 
медицина на РК на БЗС             ДМ

Дебати в конгресната зала, на микрофона е д-р Г. Димов.

Д-р Борислав Миланов, главен секретар на БЗС

Д-р Бисер Ботев, председател на СРК

Д-р Гергина Милкова, председател на Съвета на Фонда за подпома-
гане
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Ïåðèêàðäíà êîëà-
ãåíîâà ìåìáðàíà
çà íàïðàâëÿâàíà
êîñòíà/òúêàííà
ðåãåíåðàöèÿ

Ñðîê íà ðåçîðáöèÿ:
3-6 ìåñåöà.
Äåáåëèíà 0.3-0.4 mm.
Ðàçìåðè: 15x20, 20x30, 30x40 mm

Ñåò çà ôèêñàöèÿ
íà ðåçîðáèðóåìè
è íåðåçîðáèðóåìè
ìåìáðàíè

Set: 1 áð. àïëèêàòîð, 1 áð. äèñïåíñåð
çà 15 òèòàíèåâè ïèí÷åòà. 1 îïàê./10 áð.
òèòàíèåâè ïèí÷åòà (L: 3 mm)
Refill: 1 îïàê./10 áð. òèòàíèåâè ïèí÷åòà
(L: 3 mm)

Jàson®

Membrane

Cerabone®

Ñðîê íà ðåçîðáöèÿ: 6-9 ìåñåöà.
Ãîëåìèíà íà ÷àñòèöèòå:
0.5-1.0 mm, 1.0-2.0 mm.
Îïàêîâêè: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 cc

Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” ¹ 10 - ïàðòåð
òåë.: 02 953 35 57, GSM: 0878 108 477,
GSM: 0878 102 198www.ul t radenta l .net

Titan Pin-Set
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-15%
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-7%

Äèãèòàëíà óëòðàçâóêîâà âàíà, ñíàáäåíà ñ âðåìåâè êîíòðîë
îò 0 äî 30 ìèí., ñ ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà íà âîäàòà îò
20 oÑ äî 60 oÑ è âîäíà çàùèòà îò ïðåãðÿâàíå. Ñ êîíòðîëåí
ïàíåë çà óïðàâëåíèå íà óëòðàçâóêîâèòå âúëíè è òîïëèíàòà.
Êàïàöèòåò: 3.5 ëèòðà. Ðàçìåðè: 380 õ 205 õ 230 mm (LxHxD).

ÓËÒÐÀÇÂÓÊÎÂÀ ÂÀÍÀ
EUROSONIC 4D

Ôîòîïîëèìåðíà
LED ëàìïà

490ëâ.

410 ëâ.

1100-1200 mw/ cm2

ÏÎÄÀÐÚÊ:
Ïðåäïàçíà ïëàêà + óðåä çà
ïðîâåðêà íà èíòåíçèòåòà

Öåíàòà
âêëþ÷âà ñúùî
ïåðôîðèðàíà
êîøíèöà çà
èíñòðóìåíòè
è ïëàñòìàñîâ
êàïàê.

2450 ëâ.

1699 ëâ.

Â ñ è ÷ ê è  ï î ñ î ÷ å í è  ö å í è  ñ à  ñ  â ê ë þ ÷ å í î  Ä Ä Ñ .
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òåë.: 02 953 35 57, GSM: 0878 108 477,
GSM: 0878 102 198www.ul t radenta l .net

ÒÚÊÀÍÍÀ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈß - ÎÁÇÎÐ 360Î

27 ôåâðóàðè 2018, Ñîôèÿ

Òàêñà çà ó÷àñòèå: 30 ëâ. áåç ÄÄÑ.
ÁÅÇÏËÀÒÍÎ Ó×ÀÑÒÈÅ ïðè çàêóïóâàíå íà ïðîäóêò íà Botiss íà ñòîéíîñò íàä 100 ëâ. áåç ÄÄÑ â ïåðèîäà
16.01.2018 - 23.02.2018.

ÂÚÂÅÆÄÀÙ ÊÓÐÑ
ÏÎ ÄÅÍÒÀËÍÀ ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÈß

9 ìàðò 2018, Ñîôèÿ

Òàêñà çà ó÷àñòèå: 450,00 ëâ. áåç ÄÄÑ.

1. Ïðèíöèïè íà ïëàíèðàíå
• Ðàç÷åòè íà CBCT è

ãèïñîâè ìîäåëè
• Ïðîòåòè÷íè âîäà÷è
2. Èìïëàíòèðàíå:
• 3D ïîçèöèîíèðàíå

• Âèäîâå èíöèçèè, âèäîâå ëàìáà
• Åòàïè íà îôîðìÿíå íà

îñòåîòîìíàòà ëîæà
• Ïîñòåëîâàòåëíîñò íà ôðåçè
• Âèäîâå øåâåí ìàòåðèàë, âèäîâå

øåâîâå

Äîö. Ãåîðãè Ïàïàí÷åâ, ä.ì.

13:00 - 16:00÷. Íàó÷íà îáîñíîâêà çà óïîòðåáàòà íà áèîìàòåðèàëèòå íà  Botiss è òåõíèòå ñïåöèôè÷íè ôèçèêî-
õèìè÷íè êà÷åñòâà.  Ïîêàçàíèÿ, ïðèëîæåíèå íà ïðîäóêòèòå è ïðåçåíòàöèÿ íà êëèíè÷íè ñëó÷àè.

Dr. Christiane Marinc
Ìåíèäæúð-êëèíè÷íè ïðîó÷âàíèÿ
êúì Botiss biomaterials

3. Ðàçêðèâàíå íà èìïëàíòàòèòå. Ïðîòåçèðàíå:
• Îòïå÷àòú÷íè òåõíèêè
• Âèäîâå íàäñòðîéêè
4.  Ïðåäñòàâÿíå íà èìïëàíòîëîãè÷íà ñèñòåìà

NEODENT
5.  Ïðåäñòàâÿíå íà êëèíè÷íè ñëó÷àè - äèñêóñèÿ
6. Äåìîíñòðàöèÿ è óïðàæíåíèå

23 ìàðò 2018,  Ñîôèÿ

Ä-ð Ñèëâèÿ Äèìèòðîâà

ÅÑÒÅÒÈÊÀÒÀ: ÂÅ×ÍÈßÒ ÑÒÐÅÌÅÆ ÊÚÌ ÑÚÂÚÐØÅÍÑÒÂÎ Â
ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÀÒÀ ÄÅÍÒÀËÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ. ÏÚÒßÒ ÊÚÌ ÓÑÏÅÕÀ!

Òàêñà çà ó÷àñòèå: 170 ëâ. áåç ÄÄÑ.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÀ ×ÀÑÒ:
1. Èçáîð íà îáòóðîâú÷åí

ìàòåðèàë çà äèðåêòíè
åñòåòè÷íè
âúçñòàíîâÿâàíèÿ.

2. Äèðåêòíè åñòåòè÷íè
âúçñòàíîâÿâàíèÿ â
äèñòàëíàòà îáëàñò.

3. Äèðåêòíè åñòåòè÷íè
âúçñòàíîâÿâàíèÿ âúâ
ôðîíòàëíàòà çîíà.

4. Àäõåçèâíè òåõíèêè: èçáîð,
ïðàâèëåí ïîäõîä.

5. Âúçñòàíîâÿâàíå íà
åíäîäîíòñêè ëåêóâàíè çúáè
ñ ôèáðî-ñòúêëåíè ùèôòîâå.

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß:
1. Àäõåçèâíî öèìåíòèðàíå íà

ôèáðî-ñòúêëåíè ùèôòîâå.
2. Äèðåêòíî åñòåòè÷íî

âúçñòàíîâÿâàíå íà IV è
II êëàñ äåôåêò.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ
ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß:
• Äèðåêòíî åñòåòè÷íî

âúçñòàíîâÿâàíå íà
IV è II êëàñ äåôåêò.

Ìåñòàòà  çà  âñè÷êè  êóðñîâå  ñà  î ãðàíè÷åíè!  Çà  çàïèñâàíå  è  äîïúëíèòåëíà  èíôîðìàöèÿ:

Ï Ð Å Ä Ñ Ò Î ß Ù È  Ñ Ú Á È Ò È ß

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÊÓÐÑ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÊÓÐÑ

ÄÈÑÊÓÑÈß

ПРОГРАМА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „ПАНОРАМА“ 

ГР. ПЛЕВЕН - 20-21.04.2018Г.
*Форумът е акредитиран по кредитната система на БЗС за ПМОЛДМ и носи 6 кредита на участник

1. Съпътстваща програма за 20.04.2018 г.
12.00 – 15.00 часа – Практически курс на тема „Оптимални естетични резултати  

във фронталната област“, воден от д-р Моналдо Сарачинели, Style Italiano 
*Неакредитиран от БЗС курс, цена: 200 евро. Максимален брой участници - 15

16.00 – 18.00 часа – Студентски игри в зала „Амброаз Паре“ 
13.00 – 18.00 часа – Регистрация в конферентна зала на х-л „Балкан“

2. Основна програма за 21.04.2018 г.
8.00 – 9.00 часа – Регистрация в зала “Магнум“ (Втора клинична база към УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски“) 
9.00 – 9.30 часа – Откриване на РФ „Панорама“
9.30 – 10.00 часа – Търговска презентация
10.00 – 11.30 часа – “Естетика в имплантологията“ проф. Стефан Пеев, д.м.н.
11.30 – 12.00 часа – Търговска презентация
12.00 – 13.00 часа – Обедна почивка
13.00 – 13.30 часа – Търговска презентация
13.30 – 15.00 часа – “Композитната революция в Style Italiano - полезни съвети и 

насоки“ д-р Моналдо Сарачинели
15.00 – 15.30 часа – Търговска презентация
15.30 – 17.00 часа – “Зъби по мярка – проектиране на позицията и дължината на 

централните резци спрямо рамката на усмивката“ д-р Явор Миланов

3. Съпътстваща програма за 21.04.2018 г.
18.00 – 19.00 часа – Футболна среща „Младостта срещу Опита“ 

20.00 часа – Гала вечеря в ресторант „Лайф“ (куверт 50 лева)

Такса участие :

1. За членове на РК на БЗС – Плевен – 20 лева до 6.04.2018г. 40 лева при записване 
на място.

2. За членове на БЗС – 40 лева до 6.04.2018г. 60 лева при записване на място.
3. За студенти – участието е безплатно

Краен срок за записва: 6 април 2018 година!
 
Мероприятието ще бъде съпътствано от изложение на фирми – дилъри на дентални 

продукти. Подробна информация за записване и настаняване може да намерите на 
www.bzs-pleven.com и facebook страницата на РК на БЗС – Плевен. 

Координати на офис на РК на БЗС – Плевен за записване:
1. 064/802 469 и 0877 891 084 – Дарина Пенева – тех, секретар/10.00ч.-14.00ч./
2. 0883 395 536 – д-р Павлин Стефанов – Председател на РК на БЗС – Плевен
3. 0898 660 689 – д-р Поля Петева – Секретар на РК на БЗС - Плевен
4. e-mail на РК на БЗС - Плевен - pleven@bzs.bg

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ 
РОДОПИ 2018

03 – 05 март 2018 г., х-л „Кипарис Алфа“,гр. Смолян
02.03.2018 /петък/

Настаняване в хотел Кипарис Алфа, гр.Смолян. 
19:00 Welcome коктейл.

03.03.2018 /събота/
08:00 – 08:45 Регистрация
08:50 – 09:00 Отриване
09:00 – 10:30 Dr. Marcus Beschnidt, Germany
Постигане на комплексна естетика. Интердисциплинарен подход.Част I
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 Dr. Marcus Beschnidt, Germany - 
Постигане на комплексна естетика. Интердисциплинарен подход.
12:30 – 13:00 Обяд
13:00 – 13:45 д-р Георги Манев, България - Дигитални методи за решаване на технически 

и биологични компликации при протезиране с импланти.
13:45 – 14:20 Кафе пауза
14:20 – 15:30 Dr. Till Gerlach, Germany
Пиезохирургия при аугментационни процедури. 
15:30 – 16:15 Dr. Robert Fromental, France
Екстремна имплантология. Как сигурно да „изградим“ кост.Част I
16:15 – 16:50 Кафе пауза
16:50 – 18:20 Dr. Robert Fromental, France
Екстремна имплантология. Как сигурно да „изградим“ кост.Част II
20:00 – Вечеря

04.03.2018 /неделя/
09:30 – 10:15 д-р Илиана Давидова, България 
Управление на средния медицински персонал в денталната практика.
10:15 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 13:15 д-р Пресиян Кръстев, България
Как да се отнасяме към БИОЛОГИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
14:00 – 18:00: - практически курс: Фотодинамична терапия – 70,00 лв., д-р Ст. Банчев
- практически курс Дигитална оклузия – 70,00 лв. - водещ на курса: д-р Таня Божкова
- практически курс Пиезо хирургия – 70,00 лв. - водещ на курса: д-р Пламен Бързашки
- практически курс Синус Лифт Техники – 70,00 лв. - водещ на курса: д-р Пресиян Кръстев
20:00 Тържествена вечеря „10-та Академия РОДОПИ“ - Официална вечеря – 60.00 лв.

05.03.2018 /понеделник/
10:00 – 12:00 - Ски купа ELGIDIUM; Писта Стената, к.к. Пампорово; Такса участие в ски 

купа ELGIDIUM - 50.00лв.

Местата в лекционната зала са ограничени до 150 ! Местата за практическите курсове са 
ограничени до 20 ! Първите по време ще са печеливши !

Лекционна програма – 130 лв.; за членове на РК Смолян – 65 лв.;  за студенти – 50 лв.

НАСТАНЯВАНЕ: Хотел Кипарис Алфа, гр.Смолян: Настаняване в единична стая – 55.00 
лв.; Настаняване в двойна стая – 43.00 лв. на човек (Цената включва:нощувка, закуска, басейн 
,джакузи, застраховка, туристическа такса, паркинг, безжичен интернет, ДДС). За настаняване: 
Боряна Кисьова – 0887 792 967; За лекционната програма: Таня Николова – 0879 828 108
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на  - раздел Курсовеwww.usmivki.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2018 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

8, 9, 10 август4, 5, 6 юни20 - 21 март 15, 16, 17 октомври6 - 7 февруари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.01.2018 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42

ADVANCED 
DENTAL CENTER

Пловдив, ул. В. Търново - 37

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОРТОДОНТИЯ - НОВ КУРС МАРТ 2018г.

ПОСЛЕДНО СВОБОДНО  МЯСТО

За контакти и допълнителна информация:
0877 39 77 52, +972 528988008 (ВАЙБЕР), 032 610500
e-mail – royaldent.b@gmal.com

СЛЕДДИПЛОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ПО ОРТОДОНТИЯ

ФДМ, МУ - СОФИЯ

Проф. Л. Андреева, д-р; Проф. В. Крумова, д-р ; Доц. В. Петрунов, 
д-р; Доц. М. Динкова, д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, 
д-р; Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров, д-р

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ 
КУРСОВЕ ПО ОРТОДОНТИЯ 

Четири стъпки в усвояването на методите за лечение с фиксирана тех-
ника – курс в четири нива

Първо ниво –17-18.03.2018г  Второ ниво – 21-22.04.2018 г
Трето ниво –02-03.06.2018г
Лица за контакти: 
Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg 

Биомеханика в ортодонтията – 19-20.05.2018г 
отговорник: Доц. Петрунов тел.      dr.petrunov@mail.bg

Интерсептивно лечение в ортодонтията – 07-08.07.2018г
отговорник: д-р Гайдарова              krasi_gaidarova@abv.bg

Ортодонтско лечение на пациенти с променен брой зъби и зъби с 
ектопично положение – 06-07.10.2018г

oтговорник: проф. Андреева           lauragurgurieva@gmail.com

Методи и средства за печелене на място в зъбната дъга – 03-
04.11.2018г

oтговорник: доц. Йорданова           gretayordanova@gmail.com

Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец 
преди започването му.

КУРСОВЕТЕ СА АКРЕДИТИРАНИ ОТ БЗС
Лица за контакти: 
Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg
Д-р Алагъозова тел. + 359888412982, alagiozova@abv.bg
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Основни функции в човешкия организъм:

 » ШС №9 е пряко свързана с обмяната на пикочната киселина – 
средство на избор при подагра и ставен ревматизъм.

 » ШС №9 е показана при състояния и заболявания обусловени от 
излишък на млечна киселина – екстремно мускулно натовар-
ване, чернодробни нарушения и др.

 » ШС №9 е свързана с мастната обмяна – при затлъстяване, 
акне, пустули по кожата.

 » ШС №9 влиза в състава на нервните влакна. Дефицитът води 
до невралгии.

 » ШС №9 успешно се прилага при нефро- и холелитиаза.

 » ШС №9 е важен минерал за лимфата. Натрупаните киселини 
в организма обременяват лимфата, могат да предизвикат 
коагулация на белтъците и са предпоставка за развитието 
на лимфаденомегалия.

Страстта към кисело, мазно, сладко, мазни и тестени изделия, 
бяла захар и богата на белтъчини храна е типичен признак за 
дефицит на Natrium phosphoricum.

 y Регулира киселинността в организма.  
Участва в:
 – мастната обмяна
 – метаболизма на пикочната и млечната киселина

 y Структура на нервните влакна /невралгии/
 y Вискозитет на лимфата

ОснОвни приложения на  ШС №9 Natrium 
phosphoricum в денталната практика:

 y Неврити, невралгии

 y Микоза на устната кухина

 y Повишена киселинност на слюнката 

 y Бруксизъм, бруксомания по време на сън

 y Кремообразен налеп в задната част на езика е признак на 
дефицит на солта

Шуслерова сол №9 
Natrium phosphoricum D6

Алкално-киселинно равновесие;  
мастна обмяна

Бруксизъм Херпес

Утвърдени комбинации

Невралгии

ШС №7 Magnesium phosphoricum D6

ШС №9 Natrium phosphoricum D6

ШС №11 Silicea D12

Основни функции в човешкия организъм:

 » ШС №10 е най-важната сол за отделителните функции. Подо-
брява разнасянето на отоците.

 » ШС №10 е главната тъканна сол на черния дроб и е от същест-
вено значение за инактивирането и отделянето на токсини 
и ендогенни отпадни продукти на обмяната.

 » ШС №10 регулира глюкозния баланс в организма, оказва влияние 
върху гликогеногенезата и гликогенолизата в черния дроб. 
Прилага се при захарен диабет тип II.

 » ШС №10 стимулира образуването на жлъчен сок.

 » ШС №10 активира панкреасната секреция, поради което е с 
много добър ефект при диспептични оплаквания, дължащи се 
на понижена функция на задстомашната жлеза.

 » ШС №10 регулира чревната моторика. Помага при запек и 
колики и е биохимично средство на избор при остър ентеро-
колит с диария.

 » ШС №10 помага при микционни смущения – както при нару-
шено изпразване на пикочния мехур и задръжка на урина, така 
и при инконтиненция. Утвърдено средство за лечение на 
нощно напикаване при деца.

 y Тъканна сол на черния дроб
 – екскретира отпадните продукти на обмяната
 – регулира глюкозния баланс
 – стимулира производството на жлъчен сок

 y Участва в секрецията на панкреасен сок
 y Регулира чревната моторика
 y Помага при микционни смущения

ОснОвни приложения на  ШС №10 Natrium 
sulfuricum в денталната практика:

 y Жилава, лепкава слюнка; постоянно храчене

 y Неприятен, горчив вкус в устата

 y Зеленикаво-сив или зеленикаво-кафяв налеп на езика

Шуслерова сол №10 
Natrium sulfuricum D6

Екскреция и детоксикация; 
чернодробни нарушения

ШС №5 Kalium phosphoricum D6

ШС №9 Natrium phosphoricum D6

ШС №11 Silicea D12

ШС №3 Ferrum phosphoricum D12

ШС №8 Natrium chloratum D6

ШС №10 Natrium sulfuricum D6
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anaftin.bg

Локално приложение 
за ефективно лечение 
на гингивит, перимукозит 
и периимплантит

Патентован разтвор на пиперацилин 
и тазобактам в комбинация с 
гелифициращ агент.

Лесно използване - единична апликация 
осигурява до 8 дни локално действие 
на антибиотика.

Оторизиран дистрибутор 
на MedTechDental за България

Офиси в градовете: София, 
Варна, Пловдив, Габрово и Бургас

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

www.medina-bio.com

Пародонтални 
джобове

Постекстракционни 
рани

Гингивит

Перимукозит
Периимплантит
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София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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 Проф. Владимир Панов
 Д-р Юра Пандушева
 Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
 д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
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Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 8983 ДУШИ!

ПРОДАВА

Продавам машина ЮС-5, ком-
пресор, фотополимерна лампа, 
стол за пациент, стол за стомато-
лог,2 бр.метални шкафа, стерилиза-
тор нефункциониращ, 0893683329

Продава се нов електрически 
микрoмотор на W$H с дисплей, 
шлаух и лед осветление. Тел. 0898 
26 20 20 

Продавам автоклав Webeco, 
клас S, с голям обем на тавите, вне-
сен от Германия. Тел. 0888 979 646

Продавам стоматологичен стол, 
стол за стоматолога, ултразвук, 
италиански маслен компресор, два 
подвижни шкафа, шкаф с мивка и 
един стационарен, бюро със стол, 
гардероб и допълнителни шкафове 
с чекмеджета. Към машината вър-
ви и фотополимерна лампа и апекс 
локатор. - 0888-269-463 гр. София

Продавам почти нов американ-
ски зъболекарски стол A-dec, който 
е използван само 2 години. Свет-
лина на турбината и микромотора, 
скалер, нов компресор. Стол за сто-
матолога и Автоклав. Машината се 
намира в София. Цена 16 000 лв.

Продавам работеща зъболекар-
ска машина със стол за пациента 
ЮС-5 с периферия, с два ком-
пресора и фотополимерна лампа 
Булдент. Д-р Чило, гр. Карнобат 
0888/240361

Продавам дентален юнит Ан-
вита в перфектно състояние. Тел: 
0887823004.

Продавам или отдавам под наем 
чисто нов перфектен кабинет в гр. 
Благоевград. Напълно оборудван. 
тел: 0887003868. Д-р Георгиев

Продавам Стоматологичен ка-
бинет 44 кв. м. приземен етаж в гр. 
София. Близо до Военна болница 
(напълно оборудван) работeщ от 
2005 г., тел за контакт: 0884224321

Продавам работещ зъболе-
карски кабинет в гр. Ямбол - в 
центъра на града, подходящ е за 
работа и живеене, тъй като се на-
мира в жилищен блок и апарта-
мента е 70 кв. метра. Практиката 
съществува от 1994 год.Кабинета 
е оборудван с всичко необходимо 
(ултразвук, фотополимерна лампа, 
амалгамобъркачка) включител-
но и с дребен инструментариум 
и консумативи,както го изисква 
добрата дентална практика. Може 
да се започне работа веднага. Це-
ната за апартамента с денталната 
практика, с всичко гореспоменато 
е 32000 Евро - тел. 0895683896

Продавам два броя машини 
ЮС 7 медия. За информация: 
0887/532 736 – Д-р Раянлиев, 
Пловдив

Продавам пълно стоматологич-
но оборудване на изгодна цена с 2 
бр.стом. стол. (текмил, дентсан) ра-
ботещ дентален кабинет в центъра 
на гр. Карлово GSM: 0889840317

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М и амалгамобъркачка 
с дозатор. Телефон: 0898/740 145 

Продавам или давам под наем 
оборудван стоматологичен каби-
нет в центъра на град Бургас Тел. 
0887222888

Продавам стоматологичен каби-
нет в гр.София кв. Лагера. На при-
земен етаж, оборудван работещ от 
15 години 55000€. Тел: 0884224321

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, район 
„Красна поляна“, стоматологична 
машина и стол Медия 7М, в много 
добро състояние. Цена по догова-
ряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 
19 ч.

Продава или дава под наем обо-
рудван стоматологичен кабинет с 
две работни места в Лозенец, Со-
фия.  Тел. 0888 52 49 37

Продавам стом. машина Медиа 
в отлично състояние, периферия, 
турбинен наконечник с пуш бутон, 
стол за пациента, стол за стома-
толога, компресор - 800 лв. 0878 
671036 

ДАВА ПОД НАЕМ

Дава се стоматологичен каби-
нет под наем, с опция за закупу-
ване на оборудването в кв. Банево, 
гр.Бургас. Тел.: 088 3 32 38 10

Давам под наем дългосрочно 
стоматологична практика на бул. 
“Пенчо Славейков“ срещу Меди-

цинска Академия, с два кабинета, 
чакалня, стерилизационна и WC. 
Налична рекламна площ към буле-
варда. Практиката съществува от 
27 години. Цена по договаряне.  За 
контакт : 0888 576 440

Отдава и Продава 45 кв.м. зъ-
болекарски кабинет (лицензиран), 
намиращ се в кв. Манастирски Ли-
вади-Изток, ул.“Тодор Джебаров“, 
бл.134. Цена по договаряне на тел. 
0888 317982

Дава под наем оборудвана сто-
матологична клиника с 3 стола- кв. 
„Лозенец“ в непосредствена бли-
зост до метростанция „Стадион 
Васил Левски“. GSM0878280636, 
Д-р Стоян Ненов

Давам смяна под наем(или 
целия стоматологичен кабинет) в 
гр. София ул. Мокренски проход 
близо до Военна болница. Работещ 
от 2005г. Оборудван на приземен 
етаж. Тел за контакт :0887450326

Давам смяна под наем в рабо-
тещ кабинет от 2010 г. в София, 
ж.к. Редута. Кабинетът се намира 
в нова сграда на партер. Изискване 
- млад и амбициозен колега. Цена 
за смяната 400 лв. За контакт: Д-р 
А.Йорданова 0889 72 30 44

Давам под наем смяна в зъбо-
лекарски кабинет в гр. Пловдив, 
ул.”Върховръх” № 2. За информа-
ция: 032/25 24 32

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална медицина в гр. Пловдив. За 
информация: Д-р Атанасов – 0885/ 
88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 
84 48 42

Давам кабинет под наем в село 
Брестовица, обл. Пловдив.За ин-
формация: 0888/ 34 77 49

Дава се смяна за работа в ден-
тален кабинет под наем в гр. Плов-
див, ЖР „Тракия”, поликлиниката, 
ДКЦ 5, ул.”Съединение” № 42, ет. 
3, каб. 3. За справка: 0899/ 690 221 
и 032/ 261 170 – Д-р Попова

Давам под наем оборудван ка-
бинет в гр. Асеновград. За инфор-
мация: 0888/ 34 15 84

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в гр. Плов-
див. За информация: 0897/ 988 845

Дава се под наем напълно обо-
рудван стоматологичен кабинет. 
Гр. Пловдив, ул.”Волга” № 46. За 
контакти: Д-р Кръстев – 0897/ 988 
845

Давам под наем работна смяна 
в напълно оборудван и луксозно 
обзаведен зъболекарски кабинет в 
идеалния център на гр. Варна- 220 
лв. тел: 0888651315 д-р Красимир 
Панайотов   

Давам под наем смяна в каби-
нет 200лв. София ж.к. Люлин- Ко-
оперативен пазар

Давам смяна под наем в напъл-
но обзаведен и оборудван кабинет 
в медицински център в гр.Бургас. 
За контакти: 0898618623

Давам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стома-
тологичен кабинет, намиращ се в 
центъра до МОЛ София. Кабинета 
се намира в зъботехническа лабо-
ратория. Телефон за контакт: 0899 
10 44 12

Давам кабинет под наем, цен-
тър, София GSM 0887601064

ТЪРСИ

Търся стоматолог за работа в 
стоматологична клиника в центъра 
на град Бургас. тел: 0887 222 888

Търсим лекар по ДЕНТАЛНА 
медицина за работа на смени в ка-
бинет с традиции в град Ихтиман. 
Заплащане на процент. Контак-
ти-0878783807

Търся стоматолог на смени за 
работа в гр.Бургас - Д-р Маджаров 
тел. за контакт 0898496648

Търси лекар по дентална меди-
цина за работа на процент с ин-
тереси в бласттрансформация на 
детската стоматология и пародон-
тология - Тел. 0889549331

Търси лекар по дентална меди-
цина за работа на процент в разра-
ботен кабинет в ж.к. Люлин цен-
тър. За контакт - 0888 925378

Фирма изкупува отработена 
амалгама на цена - 100 лева за ки-
лограм. Тел. 0899 948 166.

РЕДОВНО ОБЩО 
СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Устава на РК на 

БЗС - Плевен и по решение на УС от 09.01.2018г. 
се свиква :

Редовно  Общо събрание, което ще се състои 
на 23.02.2018г. ( петък ) от 13.00 ч. в залата на х-л 
"Балкан" при следния проект за дневен ред :

1. Отчет на Председателя на УС на РК Плевен за 
дейността през 2017г.

2. Отчет на Председателя на КК на РК Плевен за 
дейността през 2017г.

3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК Плевен 
за дейността през 2017г.

4. Обсъждане и приемане на Бюджет 2018 г. на 
РК Плевен

5. Разни
Регистрация от 12.30 до 13.00 ч. Носете членски-

те карти за регистрация!
Съгласно чл. 8, ал. 3 от Устава на РК Плевен, 

срокът за подаване на предложения за дневен ред 
на редовните Общи събрания е до 15 дни преди на-
срочената дата. 

Председател на УС на РК на БЗС - Плевен: 
Д-р Павлин Стефанов

РК НА БЗС – 
ПЛОВДИВ

Уведомяваме Ви, че редовното Общо събрание на 
РК на БЗС – Пловдив ще се проведе на 17.03.2018 
г., събота, от 10.00 часа в зала „Аула Магна” при 
ФДМ – гр. Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 3, при 
следния проект за дневен ред :

1. Отчет на Председателя на УС на РК на БЗС – 
Пловдив.

2. Отчетен доклад на Председателя на КК при РК 
на БЗС – Пловдив.

3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ при 
РК на БЗС – Пловдив.

4. Финансов отчет за 2017г. 
5. Обсъждане и приемане на проекто-сметка за 

2018г.
6. Промени в Устава на РК на БЗС – Пловдив.
7. Избор на лекар по дентална медицина на го-

дината.
8. Разни.

Предложения за промени в дневния ред и нор-
мативните документи на РК на БЗС – Пловдив се 
подават до 16.02.2018г. в офиса на колегията. 

Регистрация: от 9.00 часа до 10.00 часа.
За регистрация носете членските си карти!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите 

годишнини на д-р Румен Минков и д-р Мирослав 
Дюлгерски, като им пожелава здраве, много къс-
мет, лично щастие, истински хора до тях, чудесни 
мигове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

УС НА РК НА БЗС - 
ГР. ВРАЦА

честити юбилеите на д-р Милка Елицина, д-р 
Полина Гъркова, д-р Георги Костов и д-р Димитър 
Лалов, като им желае здраве, късмет, професионал-
ни успехи и много щастливи мигове!

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ЮБИЛЕИ
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите го-

дишнини на д-р Сезен Фънгърлиев, д-р Кръстина 
Николова и д-р Никола Колев, като им пожелава 
здраве, много късмет, лично щастие, чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

На 90 и все още на работа. Това накратко е исто-
рията на зъболекаря д-р Кирил Петков. Над 30 

години стоматологът завежда денталния кабинет в 
затворническата болница в Бобов дол. В родното 
му село Дяково няма жител от всички поколения, 
на когото да не е правил пломба или да не е вадил 
зъб. Кирил Петков избира случайно професията 
на зъболекар след съвет на приятел. Практикува 
от 1952 г. като зъболекаря на селото. След това 
стоматологът работи в Дупница и Военна болни-
ца в София. Попада и в болницата в Бобов дол. 
Повече от четвърт век е началник на отделението 
по стоматология. Зад гърба си има повече от 5000 
хирургични интервенции. Има две дъщери, трима 
внука и пет правнука. Нито един от тях не избира 
стоматологията за свое поприще. И на 90-годишна 
възраст д-р Петков никога не си е позволил да вър-
не пациент. 

Д-р Петков изпрати своята книга „Махала Кукая 
– минало и настояще“ в редакцията на вестника. 
Тя е краеведчески труд, за да се запази историята 
на едно населено място, чиито корени са в далеч-
ната 1347 г. Чест прави на д-р Петков, че е написал 
такава книга. Тя е на разположение в централния 
офис на БЗС.

РК НА БЗС-КЮСТЕНДИЛ
ПРОФЕСИОНАЛНО 

ДЪЛГОЛЕТИЕ

ПРОГРАМА ВАРНА 
ДЕНТ 2018 С ЛЕКТОРИ 

ОТ ФДМ - ВАРНА
08.00-09.00-Регистрация
09.00-09.30-Откриване
09.30-11.00-Професор Методи Абаджиев-лек-

ция на тема: „Имплантно-протетично лечение на 
цялостното обеззъбяване на долна челюст.” /90 
минути/

11.00-11.30-Фирмена презентация 
11.30-13.00- Д-р Деница Гроздева-лекция на 

тема: „Темпоромандибуларни нарушения – реал-
ност и перспективи” /90 минути /

13.00-14.30 - Обяд
14.30-15.15. Д-р Елица Джонгова - „Мекотъкан-

на предпротетична хирургия/45 минути/
15.15-15.45 - Презентация 
15.45-16.30 - Д-р Джендо Джендов - „3D прин-

тиращи технологии с приложение в денталната 
медицина” /45 минути/

16.30-17.15 - Доц. д-р Георги Папанчев: „Апи-
кална остеотомия” /45 минути/

Форумът е без такса участие
16.03.2018г. – 20.00 часа - Гала вечеря в ресто-

ранта на хотел Интернационал
Записване за участие в офиса на РК на БЗС 

Варна до 10 февруари 2018г.; Натали Панева: 
052601055, 0879 136 325, 0879 067 867

Организаторите на Регионален Форум Варна 
Дент 2018 си запазват правото за промяна в про-
грамата.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Новият европейски регла-
мент за защита на личните 
данни, (eu 2016/679 - gdpr) 
изцяло реформира и заменя 
действащите правила и изи-
сквания за защита на лични-
те данни. Регламентът влиза 
в сила на 25 май 2018 г., след 
което на санкции подлежат 
всички организации, които 
нарушават задължителните 
правила за защита на лични-
те данни, съгласно EU GDPR 
2018. За нарушението им се 
предвижда налагането на 
санкции в размер до 4% от го-
дишния оборот за предходна-
та финансова година на пред-
приятието или до 20 000 000 
евро за останалите случаи. 

ХОРАТА С ДЕМЕНЦИЯ СЕ 
УВЕЛИЧАВАТ

Нов доклад, публикуван от 
Световната здравна органи-
зация, предвижда, че броят 
на хората, страдащи от демен-
ция, ще се утрои в следващите 
30 години в световен мащаб. 
Числото ще нарасне от 50 ми-
лиона на 152 милиона до 2050 
година и за да се справи с тази 
сериозна опасност, организа-
цията стартира кампанията 
Глобална обсерватория де-
менция в интернет, която ще 
проследи напредъка в предос-
тавянето на услуги за хора със 
заболяването и за тези, които 
се грижат за тях. Тя ще съблю-
дава наличието на национал-
ни политики и планове, мер-
ки за намаляване на риска и 
инфраструктура за осигуря-
ване на грижи и лечение.  

12 ДО 15 % СПЕШНОСТ 
ЗАРАДИ АЛКОХОЛ

Британската здравна служ-
ба обмисля въвеждането на 
изтрезвители. Причината – 
рязкото увеличаване на хос-
питализациите, предизвикани 
от прекалена консумация на 
алкохол, съобщава ДПА. Цел-
та е да не се препълват спеш-
ните отделения и чакалните 
в болниците. Контролирани 
места, където препили купон-
джии могат да бъдат приети и 
дори да преспят, вместо да бъ-
дат хоспитализирани, вече се 
ползват в някои райони като 
Нюкасъл, Бристъл, Манчес-
тър и Кардиф, се казва в изя-
вление на здравната служба. 
Между 12 и 15% от спешните 
случаи са заради консумация 
на алкохол, като в празнични 
периоди те достигат и 70%.

ОЗДРАВЕЙ С КНИГА

Над 5000 книги и редица 
забавни игри събра дарител-
ската акция на Университет-
ската специализирана болни-
ца по онкология (УСБАЛО) 
„Оздравей с книга“. Тя започ-
на в началото на декември и 
приключи по Коледа. Акция-
та се осъществи съвместно с 
платформата „TimeHeroes“. 
В нея се включиха както де-
сетки отделни хора, така и 
издателства като „13 века 
България“, „Златното пате“ 
и много други. Благодарение 
на дарени мебели в болницата 
беше оборудвано и помещение 
за библиотека, в което паци-
ентите да могат да се откъснат 
от болничния живот. Всички 
книги в повече, които постъ-
пиха по време на дарителска-
та акция, са предоставени на 
други държавни болници. 

ДАННИ НА 
ЕВРОСТАТ 

ЗА БРОЯ НА 
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ

България е на второ място сред 
страните от Европейския съюз по 
брой на зъболекарите на глава от 
населението. Това сочат данните 
на Европейската статистическа 
агенция Евростат за кадровото 
обезпечаване на специализирания 
медицински персонал в ЕС за 2015 
г. У нас на 100 000 души население 
се падат 105 зъболекари. На първо 
място по този показател е Гърция 
със 123 стоматолози, а на послед-
но - Полша, с едва 33-ма зъболека-
ри спрямо същата база население. 
Страни като Италия, Испания, 
Франция и Белгия са със средно 
между 60 и 80 лекари по дентал-
на медицина на 100 000 души. На 
практика само три държави са с 
повече от 100 зъболекари на 100 
000 граждани и освен България, 
това са Гърция и Кипър. Проучва-
нето регистрира още броя на фар-
мацевтите и физиотерапевтите. На 
фона на големия брой зъболекари у 
нас, става ясно, че страната ни из-
питва истински глад за физиотера-
певти. По този показател България 
е на дъното в класацията с едва 22-
ма такива кадри на 100 000 души 
население, като зад нас са само 
Португалия и Румъния съответно с 
13 и 6. Най-много физиотерапевти 
има във Финландия – 270 на 100 
000 души и Германия с 222 спря-
мо същия брой население. Що се 
касае до обезпечаването с фарма-
цевти, страната ни заема относи-
телно средна позиция сред държа-
вите у нас. У нас на 100 000 души 
население се падат 84 такива спе-
циалисти. Първа в статистиката е 
Малта със 129 фармацевти спрямо 
същата брой население, а последна 
- Холандия, с 21.

ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ЕДИНЕН СОФТУЕР

Въвеждане на единен софтуер за 
всички касови апарати в страната 
предвиждат промени в Наредба 
18 за регистриране и отчитане на 
продажбите в търговските обекти 
чрез фискални устройства, пред-
ложени от финансовото минис-
терство. Целта е въвеждането на 
изисквания към софтуерите, което 
да предотврати възможността за 
укриване на обороти от продажби 
в търговски обекти, посредством 
вградена в софтуера функционал-
ност. Предвижда се и въвеждане 
на изисквания към използваните 
в търговските обекти софтуери 
за управление на продажбите в 
търговските обекти, както и към 
лица – производители/разпростра-
нители и потребители на такива 
софтуери. Към момента норматив-
ната уредба предвижда изисква-
ния единствено към използваните 
касови апарати, но не и към упра-
вляващите ги софтуери. Самите 
потребители пък ще са задължени 
да използват само деклариран соф-
туер. Търговците също ще подават 
информация към НАП за използ-
вания продукт в допълнение към 
задължението да съхраняват запа-
зената от софтуера информация 
и да осигуряват достъп до нея на 
данъчните. Предвижда се новите 
изисквания да влязат в сила от 1 
октомври тази година за произво-
дители и разпространители, а за са-
мите търговци - от 1 януари 2019 г. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗДРАВЕ-

ОПАЗВАНЕТО
През следващите 10 години Пол-

ша ще инвестира в здравеопаз-
ването си 119 млрд. евро. 436 от 
460 депутати в долната камара на 

полския парламент одобриха уве-
личаването на разходите за здраве-
опазване. Решението предвижда за 
здравни грижи през 2018 г. да бъдат 
отделени 4.67% от БВП, през 2020 
г. този дял ще надхвърли 5%, а през 
2024 г. ще достигне 5.8% от БВП. 
Здравният министър Константин 
Радживил заяви, че така правител-
ството във Варшава се ангажира в 
следващото десетилетие в сектора 
да бъдат вложени допълнителни 
500 милиарда злоти и разходите 
за здравеопазване да достигнат 
най-високите в модерната исто-
рия на страната. Една от целите на 
промяната е да се съкрати чакане-
то за преглед и операция. При не 
спешните случаи сега това отнема 
повече от година, включително за-
щото мнозина лекари са емигри-
рали на Запад или практикуват в 
частни клиники. Освен това през 
октомври в страната имаше проте-
сти за повече средства и по-добри 
заплати. Близо месец млади лекари 
проведоха щафетна гладна стачка 
пред приемната на детска болница 
във Варшава и в още 82 града. Те 
настояваха в следващите три годи-
ни разходите за здравеопазване да 
бъдат увеличени от 4.7 на 6.8 про-
цента от БВП.

ЖИВОТЪТ Е 
ПРЕКРАСЕН

Животът в намиращите се в Ал-
пите градове Белуно и Болцано е 
най-хубав – констатираха в тра-
диционните си годишни проучва-
ния италианските икономически 
всекидневници „Ил Соле 24 оре“ 
и „Италия Оджи“. Анкетираните 
от първия вестник посочиха като 
№1 на Апнините Белуно, тези от 
втория – Болцано, но всички учас-
тници в допитването единодушно 
обявиха човешкото битуване в ита-
лианските Алпи за най-качествено. 
Просто защото там всичко е наред 
– безработицата е ниска, доходите 
са по-високи от останалата част 
на страната, здравеопазването и 
образованието са на много високо 
равнище, социалните придобивки 
са за завиждане, престъпността 
е ниска, а природата - добре опа-
зена. Според проучването на „Ил 
Соле 24 оре“ в сравнение с 2016 
г. доста позиции губят най-голе-
мите градове на Италия – адми-
нистративната столица Рим и ин-
дустриално-финансовата Милано. 
Вечният град „се свлича“ от 13-та 
на 24-та позиция, докато Милано 
пада от престижното второ мяс-
то през миналата година на осмо 
място. Интересното е, че в кла-
сацията на „Италия Оджи“ Рим в 
сравнение с предишната година 
прави впечатляващ скок с цели 
21 места, но за съжаление става 
дума за придвижване от 88 на 67-
мо място. Тук Милано си остава 
на миналогодишното място, но то 
също не може да бъде определено 
като достойно, тъй като е … 57-мо! 
В дъното пък и на двете подрежда-
ния, които включват 120 населени 
места между Алпите и Сицилия, 
са градове от южната част на стра-
ната – Трапани и Казерта. Просто 
защото те „са скарани“ с почти 
всички критерии за хубав живот и 
много от местните хора са обявили 
битуването в тях като нещастие. 
Изненадващо за мнозина полити-
ци и журналисти, като „най-прос-
периращ“ в дребната престъпност 
град на Апенините се очертава сто-
лицата на Ренесанса Флоренция. 
Там през миналата година са били 
извършени 5 000 кражби и 400 гра-
бежа или средно на ден съответно 
15 и 1. Ръстът им в сравнение с 
2016-та е над 20 процента, като в 
мнозинството от случаите посега-
телствата върху лично имущество 
са извършени в централната част 
на града. А там обикновено жерт-
вите са чуждестранни туристи, 
чиито брой във Флоренция вече е 
близо 10 милиона годишно.

СТРАХ ОТ 
ЗЪБОЛЕКАРЯ

Според статистиката, четири от 
пет души се страхуват от стома-
толозите, а един на седем страда 
от фобия и не посещава стома-
тологични кабинети. Експертите 
разделят страховете на три вида. 
Леко безпокойство, което възниква 
при първото ходене при зъболе-
кар. Страх, който се пробужда от 
асоциация с предишна неуспешна 
процедура или неквалифициран 
лекар. Фобията – най-сериозният 
страх. Пациентите, страдащи от 
фобия, започват да изпитват силен 
страх само при споменаване на 
стоматологично лечение. Най-без-
вредната процедура, за да се отър-
вете от зъбобол е била предложена 
от немски учен преди около 400 го-
дини. Според преданието, лунната 
светлина е изключително полезна 
за болни зъби, така че пациентите 
трябвало да седят с отворена уста 
в продължение на няколко часа с 
лице, обърнато към Луната.

ДИШАЙ, ДИШАЙ!
Количеството на ФПЧ (фини 

прахови частици) дори в Горна 
Баня и Банкя, смятани за места с 
чист въздух около София, е далеч 
над нормите за ЕС: 106 микро-
грама на кубичен метър за части-
ци с размер PM10 и 82 µg/m³ за 
по-дребните (и опасни) PM2.5: 
http://www.europe.easybranches.
c o m / b u l g a r i a / B u l g a r i a - -
B a d - a i r - q u a l i t y - i n - S o f i a - o n -
Saturday-177046. Концентрация 
> 40 µg/m³ се смята вредна за чо-
вешкото здраве, а ЕС определя 
лимит от 50 µg/m³. Ако той бъде 
превишен на повече от 35 дни в го-
дината, ЕС може да налага високи 
глоби (ето един начин да се мерят 
икономическите загуби). Това на-
кара дори град като Щутгарт (със 
силно лоби на автомобилните ком-
пании Даймлер и Порше базирани 
там) да забранят движение на ди-
зелови автомобили в центъра на 
града.

АЛЦХАЙМЕР И 
ЛЕЧЕНИЕ НА 

КАРИЕС
Изследователи откриха, че ле-

карство за болестта на Алцхаймер 
предизвика натрупване на дентин 
в зъбите и потенциално може да 
запълни повредите в зъбите, съоб-
щи IFLScience. Пълният текст на 
доклада е публикуван в списание 
Scientific Reports. Изследователи 
от Лондонския кралски колеж ус-
тановиха, че Tideglusib, лекарство, 
разследвано като потенциално 
средство за лечение на Алцхай-
мер, стимулира стволовите клетки 
в пулпата на зъбите, така че да се 
изгради нов дентин. Зъбите могат 
естествено да натрупват отново 
дентин, но само много тънък слой, 
достатъчен за защита на пулпата, 
който не е достатъчен за изгражда-
нето на функциониращ зъб. Екипът 
показа, че накисната в лекарството 
биоразградима гъба, поставена 
в кухината предизвиква растежа 
на дентина и поправя повредата в 
рамките на шест седмици. С тече-
ние на времето, гъбата се разграж-
да и се заменя с новосинтезиран 
дентин, стимулирайки собствените 
стволови клетки на зъба. Тъй като 
този метод насърчава организма 
да се самолекува, той ще отстрани 
много от проблемите на съвремен-
ните технологии.

БЛАГО-
СЪСТОЯНИЕ И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Продължителността на живо-

та на българите се е увеличила с 

повече от 3 години за последното 
десетилетие и е достигнала 71,4 
години при мъжете и 78,7 годи-
ни при жените. Въпреки това то 
все още е под средното за Европа, 
което надхвърля 80 години. По-
същественият показател обаче е 
колко години от живота си хората 
прекарват в добро здраве (т.нар. 
индекс DALY) и в това отношение 
страната ни също все още изоста-
ва от средните нива за Европа. У 
нас индексът DALY e 63,8 години 
за мъжете и 69,2 г. за жените, или 
средно 66,4 години. За сравнение 
- за държавите от Западна Европа 
този показател е 68,1 години. Тази 
данни бяха оповестени на прес-
конференция в Министерството 
на здравеопазването (МЗ), на коя-
то бяха представени докладите на 
Световната здравна организация 
(СЗО) „Обзор на състоянието на 
здравеопазването и благосъстоя-
нието на населението в България“ 
и „Характеристика на здравеопаз-
ването и благосъстоянието на насе-
лението в България“.

НЕЗАВИСИМИ 
VS. ВЕРИГИ 

АПТЕКИ
Почти 3200 са аптеките, които 

оперират у нас през тази година. 
Броят на така наречените „неза-
висими“ е 2150. От тях 1500 са 
единични, а останалите са част от 
най-късите вериги – до 4 обекта. 
Въпреки че броят на независими-
те аптеки е по-голям от този на 
веригите, пазарният дял, който те 
заемат е драстично по-малък. На 
практика 40% от продажбите на 
дребно минават през 600-те апте-
ки на най-големите вериги, като 
делът им се е увеличил с 10% за 
изминалите пет години. В абсо-
лютни цифри за първите осем ме-
сеца на тази година това означава, 
че през тях са минали 843 млн. лв. 
от общо 1.9 млрд. лв. Най-големи-
те сред тези вериги са „Марешки“ 
(над 300), групата на SCS (около 
60), „Субра“ (60), „Медея“ (око-
ло 50). Заедно с продажбите през 
по-късите вериги пазарният им 
дял през 2017 г. вече достига при-
близително 70%. В същото време 
търговията през така наречените 
независими аптеки продължава да 
спада, като за изминалите пет го-
дини се е стопил от 55% на 40%. 
Или в абсолютни цифри през пър-
вите 8 месеца на тази години през 
1500-те аптеки са били продадени 
лекарства за 753 млн. лв.

СЛЕДАНТИБИО-
ТИЧНА ЕПОХА

Антимикробната резистентност 
(АМР) е една от най-големите за-
плахи за здравето на населението в 
световен мащаб. Като се имат пред-
вид 25-те хиляди смъртни случая 
годишно, както и здравните разхо-
ди и загубите на производителност 
в ЕС с общ размер 1,5 милиарда 
евро, сега повече от всякога трябва 
да положим значителни усилия за 
осведомяване на гражданите. По-
ради повишаването на резистент-
ността дори срещу така наречени-
те „антибиотици за краен случай“, 
като „Colistin“, ние сме изправени 
пред ужасяващата „следантиби-
отична епоха“, по време на която 
бихме могли да загубим способ-
ността си да извършваме каквито 
и да било съществени хирургични 
операции, трансплантации на ор-
гани или успешно имплантиране 
на медицински изделия, например 
нови тазобедрени стави или сър-
дечни клапи. До 2050 г. АМР може 
да доведе до загубата на един чо-
вешки живот на всеки три секунди 
и да се превърне в по-честа причи-
на за настъпване на смърт дори от 
раковите заболявания.
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ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА НА  

РК НА БЗС-2017 Г.

РК НА БЗС-БЛАГОЕВГРАД

Д-р Мария Стойчева Парапунова

РК НА БЗС-БУРГАС

Д-р Лиляна Михайлова Стефанова лекар по дентална медицина на РК на БЗС-Бур-
гас за 2017 г. и д-р София Буджева

РК НА БЗС-ВАРНА

Д-р Галина Тодорова Захариева

РК НА БЗС-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отличието бе за цялата РК на БЗС - Велико Търново, прието от д-р Р. Тодоров

Избраният за почетен член на БЗС, доц. Иван Куликов, 
приема овациите на колегите си

Столична Районна Колегия на БЗС, наградата на д-р 
Хайк Папазян РК на БЗС-Сливен
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РК НА БЗС-ВИДИН

Д-р Боряна Ангелова Игнатова

РК НА БЗС-ВРАЦА

Отличието на Д-р Георги Любомиров Георгиев бе прието от д-р Тошева

РК НА БЗС-ГАБРОВО 

Д-р Илиян Колев Иванов

УС НА РК НА БЗС - ДОБРИЧ

Отличието бе за цялата РК на БЗС – Добрич, прието от д-р Е. Давчев

РК НА БЗС-КЪРДЖАЛИ

Д-р Айлин Джевдет Адем, заедно с д-р Михалев

РК НА БЗС-КЮСТЕНДИЛ

Д-р Райчо Методиев Златков 

РК НА БЗС-ЛОВЕЧ

Д-р Георги Спасов Беневреков

РК НА БЗС-МОНТАНА

От името на д-р Лора Асенова Арсова отличието бе прието от председателя на РК 
на БЗС-Монтана
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РК НА БЗС-ПАЗАРДЖИК

Д-р Нина Михайлова Семерджиева-Харизанова

РК НА БЗС-ПЕРНИК

Д-р Асен Лазаров Ковачев и д-р Незабравка Андреева

РК НА БЗС-ПЛЕВЕН

Отличието на д-р Владислав Светославов Караиванов бе прието от д-р Павлин Сте-
фанов 

РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

Д-р Красимира Евгениевна Мусурлиева и председателят на РК на БЗС-Пловдив, 
д-р Трифон Антонов

РК НА БЗС-РАЗГРАД

Д-р Николай Върбанов Башаков 

РК НА БЗС-РУСЕ

Д-р Емилиян Бориславов Андреев

РК НА БЗС-СИЛИСТРА

Д-р Юрий Борисов Тодоров

РК НА БЗС-СЛИВЕН

Д-р Пепа Димитрова Манова и председателят на РК на БЗС - Сливен
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РК НА БЗС-СМОЛЯН

Д-р Мария Петрова Клинчева и д-р В. Сариев, председател на РК на БЗС-Смолян

СРК НА БЗС

Д-р Бисер Ботев прие наградата от името на д-р Хайк Папазян 

РК НА БЗС СОФИЯ ОБЛАСТ

Д-р Валентин Димитров Иванов

РК НА БЗС-СТАРА ЗАГОРА

Д-р Живко Руев Кирилчев

РК НА БЗС-ТЪРГОВИЩЕ

Наградата бе приета от името на д-р Кристина Гаджонова-Драганчева от председа-
теля на РК

РК НА БЗС-ХАСКОВО

Д-р Татяна Вангелова Ташева

РК НА БЗС-ШУМЕН

Д-р Елка Баева, прие наградата от името на д-р Дамян Добромиров Енчев

РК НА БЗС-ЯМБОЛ

Д-р Рая Петрова Пенева


