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

ВАЖНО ЗА ПРАКТИКАТА
В Държавен вестник, бр. 15 от 16.02.2018 г. е публикуван
Анекс за изменение и допълнение на НРД 2017 г. за денталните
дейности между БЗС и НЗОК.

X ЮБИЛЕЙНА ДЕНТАЛНА
АКАДЕМИЯ РОДОПИ
От 3 до 5 март 2018 г.в гр. Смолян ще се проведе юбилейното
издание на Дентална Академия РОДОПИ, включващо богата
лекционна програма и практически курсове.

МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА СРЕЩА
На 9-10 март 2018 г. в гр. Банско, ще се състои Международна научна среща на СРК на БЗС и Израелската дентална
асоциация, с подкрепата на РК на БЗС-Благоевград и Италианското 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.

Н

е е лесно да събереш на едно
място 361 регистрирани участници, някои от които още на
студентската скамейка, 10 лектори от
различни поколения и с много различен натюрел на представяне на темите,
24 фирми от денталния бранш, 7 уъркшопа при препълнени зали, да окажеш
гостоприемство на всички и накрая
да създадеш истински празник за колегите си, като уважиш и лекаря и по
дентална медицина за годината, излъчен от Районната колегия. Да работиш
за съсловието невинаги е благодарно,

защото истината е такава: затваряш
практиката за известно време, сблъскваш се с всевъзможни организационни
проблеми, често с неразбиране и дори
с остракизъм. Единствената опора е изграденият екип от съмишленици от РК
на БЗС – Шумен, както и подкрепата на
председателите и членовете на съседните Районни колегии от Разград, Варна, Русе, Търговище, Бургас, Добрич,
Хасково, Кюстендил. Участниците от
РК на БЗС – Шумен бяха 96 от общо
120-членна колегия.
Строго индивидуалната професия на

лекарите по дентална медицина и необходимостта от надграждане на познанията изискват такива форуми. В динамичния ни свят, където на всеки шест
месеца се появяват нововъведения в
денталната медицина, обогатяването
на знанията е неизбежно, а и контактите с професионалната общност могат да ни помогнат във всекидневната
практика.
Участници в Националния форум
споделят, че в Северна България има
по-малко на брой дентални форуми.
На стр. 3

РК НА БЗС - РАЗГРАД

С ИДЕИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА
СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА

Д-р Стоил Кондов е първи мандат председател на УС на РК - град Разрад. За първи път от създаването си
този пост в колегията се заема от мъж. Той е управител на групова практика в града. Ето какво коментира
д-р Кондов по повод визитата на ръководството на БЗС в град Разград

Д

-р Стоил Кондов: Председателят на УС на БЗС д-р Николай
Шарков и главният секретар
на БЗС, д-р Борислав Миланов бяха
на планирано посещение в града на
08.02.2018 година. Денят премина
интензивно и ползотворно. Първата
част от програмата беше среща с управителя на РЗОК – Разград, д-р Камелия Станева и част от нейния екип.
Срещата премина много диалогично и
позитивно. Oт страна на д-р Шарков
бяха поставени въпроси относно вида,

тежестта и броя нарушения, които са
установени от РЗОК – Разград, спрямо
договорните партньори от районната
колегия. Д-р Станева своевременно
ни предостави пълен доклад за обема
дейности и нарушения, извършени по
НРД 2017 година в областта. От него
стана ясно, че големи и дръзки нарушения от страна на изпълнителите
на ПИДП няма. Това потвърдих и аз,
тъй като седмица по-рано бях получил
протоколите от проверките на РЗОК за
предходната година и се бях запознал

подробно с тях. По темата д-р Станева
заяви, че РЗОК - Разград работи много
добре с колегите дентални медици и
изложи модела, по който се действа в
случаите на констатиране на нарушение. А именно - при възникнал казус,
се поканват всички страни участващи
в проблема да предоставят доказателствен материал в своя защита, едва
след което се пристъпва към решение
за налагане или неналагане на санкция.
На стр. 3

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 дентална 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 април 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 утвърдилия се през годините форум по дентална медицина, организиран 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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СЪСЛОВНИ

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ, ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА И
ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРИНА

Д

енталната медицина е регулирана професия в Европейския съюз. Обяснено
простичко, държавата делегира
през 1999 година редица основни
функции на Българския зъболекарски съюз (БЗС) като национална съсловна организация на всичките над 9000 лекари по дентална
медицина, лекуващи населението
на България.
БЗС съвестно и с достойнство
изпълнява задълженията си по Закон и своя Устав в защита на интересите на съсловието си. Така
е записано в Закона на съсловните организации на лекарите и
лекарите по дентална медицина. Но общоизвестен факт е, че
БЗС, базирайки се на експертния
си потенциал, прави политика
в здравеопазването с адекватни
предложения и действия, които
променят закони и наредби в интерес на пациентите, в интерес
на здравето на народа ни. Докато
други говорят полуистини неистини, спекулират с данни и цифри
без да цитират източниците им,
БЗС спокойно и, за съжаление,
незабелязано за обществеността
работи, за да постигнат по-добро
здравеопазване и по-добро здраве
за всички. Не мога и никога няма
да приема квалификации по адрес
на БЗС! Не мога и никога няма да
приема омаловажаване на дейността на БЗС! Не приемам като
извинение незнанието и некомпетентността!
За да не бъда голословен ще
дам примери за незнаещите за
БЗС и постигнатото от Съюза в
интерес на обществото през последните две години.

ФАКТИ ЗА БЗС:
1. За Българския зъболекарски
съюз работят над 800 доброволци
– лекари по дентална медицина от
всички кътчета на България. 369
члена на Конгреса - демократично
и с гласуване, взимат решения по
всички важни за съсловието и обществото въпроси.
2. Между конгресите БЗС се
управлява от 37 членен Управителен съвет. Седем постоянни
работни комисии са обхванали
цялата дейност на Съюза. Девет
членна Контролна комисия следи
за законосъобразността и уставосъобразността на взетите от Управителния съвет решения. Девет
членна Етична комисия обсъжда
с пациенти и лечителите им всяко едно постъпило оплакване за
некачествено лечение и взима съответните решения. Това е работещата структура на национално
ниво.
3. Същите са структурите на
Районните колегии на БЗС в 28-те
области на България.
4. Българският зъболекарски
съюз се самоиздържа финансово.
5. Логично е в този момент да
подчертая, че БЗС е неправителствена демократична организация,
създадена със закон, за да може
държавата да прехвърли своите
отговорности, както написах погоре, на денталното съсловие. Ня-

В тази своя борба БЗС беше и
е „И сам войнът е войн“. Гражданско общество, пациентски организации и всички тези, които
сега „са загрижени“ за оралното
здраве, пасуваха и наблюдаваха
ставащото в очакване на провал,
дори си позволяваха и позволяват
безпочвено да критикуват и размахват пръст. Защо ли? Но както
е казано в Библията: „Отче, прости им, защото не знаят какво
правят.“

кои я нарекоха пренебрежително
„официална“. Но това значи ли, че
всички останали дентални асоциации, сдружения, общества и др.
са „неофициални“…
Факти за различни аспекти от
многостранната дейност на БЗС
през последните две години:
1. Задължителното здравно осигуряване е неотменима, целогодишна и трудоемка работа на БЗС.
При някои лекари по дентална медицина остава впечатлението, че
нещата се случват от само себе си
и Националната здравноосигурителна каса диктува условията. Да,
ама не, както казваше Петко Бочаров! За да извоюва бюджета си за
поредната година, за да влезе нова
дейност за пациента, БЗС се бори
със зъби и нокти за всяка стотинка. Доброволците от Комисията
по рамковото договаряне изкарват
часове, дни и месеци в Парламент,
Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите
и Каса, за да докажат с точно изчислени параметри и алгоритми
необходимостта от допълнително
орално здраве за българина.
Резултати:
l Бюджет 1999 – 19,5 млн. лева.
Бюджет 2018 – 157 млн. лева.
l След дълги години борба с
бюрократите, в края на 2016 г.,
БЗС въведе трета дейност за осигурените лица над 18 години.
l След 19 години, настояване
(меко казано) в НРД се въвеждат тоталните протези за тотално обеззъбените хора на възраст
65 – 69 г. И за тях БЗС притежава
точни епидемиологични данни.
Но да ги обясняваш на тези, които
разбират…
l Категоричното мнение на БЗС
е, че бюджетът на НЗОК за дентална помощ е недостатъчен. Недостатъчен ли написах? На базата
на точни изчисления, направени
в Експертен доклад на БЗС през
2001 г., още тогова знаехме, че
са необходими над 500 млн. лева
за адекватна дентална помощ на
здравно-осигурените. А днес цифрата сигурно е над 700 млн.
l БЗС е за спешно решаване и
на проблема с 30% здравно-неосигурени, които причиняват сериозни финансови загуби на системата
и в частност на лекарите по дентална медицина.

2. Оралното здраве при децата до 18 годишна възраст бе и си
остава приоритет за БЗС. От самото начало на задължителното
здравно осигуряване БЗС издигна
в култ оралното здраве на подрастващите и създаде достоен пакет
дейности за тях в НРД, който на
практика покрива нуждите им.
Друг е въпросът колко са интелигентни родителите им, за да ги
водят в кабинетите ни. Но лечението е каца без дъно. Ако се наливат пари единствено и само за
нуждите от лечение, битката със
заболяванията на устата, а от там
на целия организъм е загубена! И
поради тази азбучна истина БЗС
създаде „Програма за профилактика на оралните заболявания при
децата от 0 до 18 години в Република България“. Така че - има
такава Програма! Защо? Защото
създадем ли здравно-хигиенни навици у децата, приложим ли найадекватните и модерни методи за
профилактика на кариеса, заболяванията на венците и устната лигавица, ще изградим здраво поколение не само от гледна точка на
здравето на устата, но и от гледна
точка на общото здраве на индивида. Жалко, че някои лекари по
дентална медицина и журналисти
не са чували за нея и не знаят, че:
l Програмата бе приета от Министерския съвет през 2009 г. за
срок от пет години. За нея отговаря Министерството на здравеопазването. Министерството но образованието и БЗС са партньори на
Министерството на здравеопазването в нейното реализиране.
l Изследвани бяха 20 160 деца
(най-мащабното
епидемиологично проучване в медицината
въобще, правено в България) от
преподаватели от факултетите
по дентална медицина от София,
Пловдив и Варна и се състави
точна епидемиологична картина
на детското орално здраве. Резултатите бяха изнесени на реномирани научни конгреси в България
и чужбина. Данните са на разположение на всеки един, който ги
поиска от БЗС. И като се предоставят да се интерпретират точно,
а не според „поръчката“. Скоро
бях свидетел на поднасяне на фалшиви данни за оралното здраве
на децата. Това е цинизъм да преследваш някаква цел на гърба на
децата. Но това говори за липсата
и на потенциал. Какъв? Отговорете си сами…
l През 2015 г. действието на
Програмата бе удължено до 2020
г. след научно доказаните отлични
резултати от първия пет годишен
период.

l Програмата е комплексна и
включва всички дейности по опазване на оралното здраве.
l Над 100 000 деца са преминали през кабинетите на 500 доброволци по Програмата.
l Програмата е получила над
95% одобрение от анкетираните
над 1200 родители.
l Изнесени стотици здравни беседи в училища и детски в цялата
страна от лекари по дентална медицина участващи в Програмата.
l Проведени са десетки кръгли
маси във всички областни градове
l Уважаваните национални и
регионални медии отразяват адекватно Програмата.
l Смело мога да твърдя, че
здравната култура и оралното
здраве на българските деца бавно
и постепенно се подобрява с неоценимата дейност и подкрепа на
БЗС, въпреки фалшивите твърдения, че е тъкмо обратното.

3. За да може българският лекар
по дентална медицина да осигурява качествена и високо квалифицирана дентална помощ, за да
бъде в крак със световните тенденции и достижения в науката
и практиката и да е конкурентно
способен тя и той се учат през целия си живот. Водеща институция
в процесите на продължаващото
обучение в денталната медицина
е Българският зъболекарски съюз,
който:
l Създаде Програма, Правилник и Акредитационна система за
продължаващо обучение (ПО).
l През 2017 г. Министърът на
здравеопазването прехвърли и
контрола върху ПО на БЗС.
l Всички членове на БЗС са
длъжни да съберат от участия в
научни форуми 30 кредити за три
годишен период.
l Води се отделна отчетност в
регистъра на БЗС за придобитите
кредити на всеки един член на Съюза.
l През настоящата 2018 г. БЗС
предлага на своите членове 16 акредитирани български национални и регионални форуми.
l Научният конгрес на БЗС ще
се проведе в началото на юни за
18-ти пореден път в Бургас. Конгресът повече от 15 години е част
от продължаващото обучение на
Световната дентална федерация
(World Dental Federation – FDI)!
Това говори за авторитета на БЗС,
нали?

4. БЗС създаде прецизен електронен регистър на членовете си
и във всеки един момент разполагаме с подробна информация на
всеки един наш член.
l Благодарение на Регистъра
разполагаме с Национална и регионална карти на работещите
лекари по дентална медицина по
личен професионален код, ЕГН,
пол, възраст, придобита специалност, месторабота, наложени наказания, брой кредити по ПО и др.
l Осигуряваме необходимата
информация при спазване на процедурата по изискване на такава
на различни институции в Бълга-

рия и чужбина.
l Регистърът е защитен и малцината, които имат достъп до него
са подписали необходимите документи за опазване на класифицирана информация.
5. Дейността на БЗС не се ограничава само в рамките на страната
ни. БЗС, чрез свои представители
в ключови работни групи, участва в процесите на предлагане,
изработване, гласуване на всички
важни за денталната медицина документи от:
l Съвет на европейските зъболекари (CED), консултативен орган на Европейската комисия от
1964 г. – Политически декларации
за електронното здравеопазване,
управлението на отпадъците, Промяна в Директивата за козметика,
за да могат да се прилагат избелващи зъбите препарати с над 0,1%
водороден прекис единствено и
само от лекарите по дентална медицина, Хартата за либералните
професии, която стана основа на
Манифеста за либералните професии на Европейския икономически и социален комитет (EESC)
и др.
l Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI) - Политически декларации за денталния
екип, за асистента на лекаря по
дентална медицина, за денталните/оралните хигиенисти, за зъботехниците, за интеграцията на
нови страни членки и др.
l Световната дентална федерация (FDI) – съживяване и ръководство на дейността на Комитета
за връзка с и подпомагане на членовете, анкети относно дейността
на националните дентални асоциации, Ръководство за годишните доклади на националните
дентални асоциации, подготовка
на Глобалната инициатива за пародонтално здраве, Ръководство
за изработване и приемане на политически декларации и др.

Много още може да се говори
за Българския зъболекарски съюз.
Още повече за дейността на Районните колегии на БЗС.
Както е казано: Est medicina
triplex: servare, cavere, mederi - Задачата на медицината е тройна: да
пази, да предупреждава, да лекува. Ние от БЗС изпълняваме и трите – безупречно!
Който се интересува от подробности трябва да чете съсловния вестник „ДЕНТАМЕДИКА“, да посещава по-често
сайта www.bzs.bg , да стане приятел на БЗС във Facebook, да се
обади на телефони 02/ 451 43 12;
02/ 451 43 13; 0988 136 900; 0988
136 901; 0888 407 226 или да напишете E-mail на: office@bzs.bg .
ИСКРЕНО И С УВАЖЕНИЕ
КЪМ ВСИЧКИ ВАС:
Д-р Николай Шарков
Председател на
Управителния съвет на
Българския
зъболекарски съюз
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Пети юбилеен Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“

ЗАДРУГАТА НА ПОЗНАНИЕТО

От стр.1
След Шумен предстоят тези във
Варна и възстановеният, но с ново
име регионален форум на РК на
БЗС – Плевен, който бе и първи в
страната. Може би не е лоша идеята дори по-малки като численост
колегии да организират на ротационен принцип подобни събития.
Географският принцип не е определящ, разбира се, когато лекарят по
дентална медицина иска да повиши
квалификацията си, но пък близката
локация би улеснила желаещите да
присъстват.
За поредна година ръководството
на РК на БЗС – Шумен предлага да
се провежда профилактичен преглед на всички ученици преди започването на учебната година. Д-р
Елка Баева подчерта, че има законова база за това, а неблагоприятната
статистика за региона, който е на
първо място по извадени постоянни зъби при децата, задължава да се

ването на община Шумен и с директора на РЗОК в града д-р Пенкова.
По време на краткото официално
откриване на форума приветствие
към участниците поднесе д-р Николай Шарков, председател на УС
на БЗС. Да уважат най-активните
представители на съсловието бяха
дошли главният секретар на БЗС,
д-р Борислав Миланов, председатели на РК на БЗС, представители на
институциите и сродните организации в града.
Д-р Росен Венелинов е традиционен лектор на форума и вещ в магията на композита в дисталните зони.
Той дълго задържа вниманието на
колегите си, като подчерта, че оралното здраве на пациента е на първо
място при работата на зъболекаря.
Пълната зала посрещна с интерес
лекцията на доц. Тодор Узунов за
диагностиката, терапевтичния подход и приложението на оклузалните
шини при бруксизъм. Трябва да поз-

Д-р Шарков благодари на членовете на УС на РК на БЗС-Шумен за работата
при провеждането на форума

вземат адекватни мерки.
Преди откриването на форума д-р
Николай Шарков, председател на
УС на БЗС, д-р Борислав Миланов,
главен секретар на БЗС и д-р Елка
Баева, председател на РК на БЗС –
Шумен, проведоха среща с д-р С.
Маркова, зам.-кмет по здравеопаз-

дравим доц. Узунов, че изпълни поетия ангажимент към колегите си,
тъй като същата нощ той пристигна
от дентален конгрeс в Дубай, където
също е бил лектор.
Той подчерта, че основната насока на лекцията е за диагностика
и профилактика, а не за възстано-

Залата с участниците на Петия юбилеен национален форум в гр. Шумен

вяването. Лекторът запозна аудиторията с дъвкателния симулатор
„София“, конструиран от д-р Иван
Чакалов. Това е апарат на световно
ниво, който показва всеки материал
колко време ще издържи в устата на
пациента.
При бруксизъм силата на стискане е 110% по-голяма, отколкото при
дъвчене, като при сън това състояние продължава с часове.
Доц. Узунов показа случаи от
своята практика, като подчерта, че
оклузалният травматизъм е малко
познат.
Следобедната сесия продължи
с лекциите на доц. Коцилков, като
това бе лектор на СДМ, и с атрактивната лекция на доц. Стоян Иванов.
80-годишният доц. Иванов е сред
най-обичаните лектори поради
експресивния и афористичен стил
на поднасяне дори на тежки теми
като предпротетичната хирургия.
Мнозина от неговите студенти още
помнят и прилагат в практиката неговите ключови послания, дори за
критичните моменти, които поняко-

га съпътстват лечебната работа.
Ако трябва да препоръчаме нещо
на организаторите, то това е за догодина да осигурят по-голяма зала
за уъркшопите, защото на това издание имаше правостоящи в залата.
Регионът на Шумен е уникален
не само заради намиращите се в съседство Велики Преслав и Плиска,
Мадарският конник, Шуменската
крепост и плато.
В музея на Плиска се съхраняват
репликата на прочутата седемлъчева розета (оригиналът е в Националния археологически музей), която се
датира от около 7. век.
Ако продължите извън крепостната стена на Плиска, на километър
и половина покрай пътя се простира друга масивна крепостна стена,
която води до прочутата Голяма
базилика с откритото наскоро аязмо. Голямата базилика е побирала
до 4000 богомолци (НДК в София
е с 3500 седящи места). Представлява комплекс, включващ храм,
архиепископски дворец и манастир.
Построена е от цар Борис I след
приемането на християнството от

българите. Предполага се, че именно тук през 886 г. са посрещнати
учениците на Кирил и Методий
и се полагат основите на първата
славянска книжовна школа. Великолепният катедрален храм буди възхищение с размерите си 100 на 30
м и богатата си украса от мозайки.
Дворът на кирилицата в Плиска е
място, което също не е за изпускане,
със силиконовите си реалистични
фигури на българските владетели,
от Аспарух до Борис и Крум и стилизираните букви.
Минало величие, от което не е
останало много като материални артефакти. А за другото за, величието
на духа, за Борис, за Златния век на
Симеон, за Тервел, спасителят на
Европа, който спомага да бъде спряно арабското нашествие и завладяването на Константинопол трябва
да помним и се гордеем.
Според преданието знакът на българина има магическа сила, но само
ако е в ръцете на българите. Всичко е в нашите ръце, а историята– тя
само следи отстрани и понякога се
чуди.
ДМ

РК НА БЗС - РАЗГРАД

С ИДЕИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ
НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА

От стр.1
Вероятно тази добра практика е
причина изпълнителите по ПИДП
да бъдат отговорни към договорите си и съответно да не се стига до
воденето на съдебни дела. И все
пак, на ръководството на БЗС и в
частност на мен, ни направиха впечатление някои по-високи суми,
които амбулаториите за ПИДП изработват и получават. В търсене на
причините и след дебати по темата, стигнахме до следните изводи:
лекарите по дентална медицина
спрямо населението са недостатъчно, а по селата изобщо липсват.
Например в околните на Разград
общини от областта - Самуил, Лозница, Кубрат, Завет, Цар Калоян,
ститистически на един колега се
падат средно 3000 пациенти. Истина е, че районът е земеделски и
населението не е концентрирано
в градовете, а е раномерно разпределено. Стана ясно, че РЗОК
няма договор с лекар по дентална
медицина, който да осъществява
контрол на областно ниво.
По темата за изпълнение на
НРД, двете страни единодушно се
съгласихме, че по него трябва да се
работи стриктно и коректно.
На въпрос на Д-р Шарков на
какво се дължи високият процент екстракции (спрямо броят на

ЛДМ) на територията на областта,
разговорът завърши с логичните
заключения - преобладаващо застаряващо население по селата, недостатъчно ЛДМ, ограничен достъп до тях с лоша инфраструктура,
ниска здравна култура, занижена
мотивация за лечение, липса на
държавна политика. Д-р Шарков
заяви, че спрямо предишни години, броят на екстракции при деца
все пак е намалял двойно, което отдаваме на националната програма
за силанизаране и нейния успех.
Денят продължи със среща с
кмета на община Разград - д-р Валентин Василев. На нея бяха поставени въпросите относно недостатъчния брой ЛДМ. Стана ясно, че
за последните 5 години има само
един колега, които е имал договор
по време на следването си с община от областта, според който след
завършването си да практикува в
нея. Беше повдигнат и въпросът
за липсата на специалисти. Факт е,
че на територията на цялата област
има само един колега със специалност орална хирургия, при това
на пенсионна възраст, който съответно няма договор със здравната
каса. Един изключително сериозен
проблем, който налага усложнените случаи да бъдат препращани
към Русе, Варна или далечна Со-

Момент от проведеното общо събрание и среща с ръководството на БЗС в
Разград

фия. Д-р Шарков предложи да се
разработи система за отпускане на
стипендии както за ЛДМ, които да
се завърнат по родните места, така
и за специализанти. Единодушно
се съгласихме, че идеята е много
добра, а разрешаването на такъв
проблем от местен характер е възможно единствено с подкрепата на
държавният апарат - парламента,
общините с посредничеството на
БЗС.
След разговора с кмета, д-р
Шарков и д-р Миланов се срещ-

наха с колеги от РК - Разград. На
нея присъстваха председателите на
КК и КПЕ, техните членове, както
и много други заинтересовани от
срещата с централното ръководство колеги.
Д-р Шарков запозна присъстващите с акценти от разговора с
директора на РЗОК, свързани с
изпълнението на миналогодишния
рамков договор. Разговорът продължи с разяснения на НРД 2018,
след което възникна дискусия, в
която бяха поставени въпросите и

проблемите, които вълнуват колегите.
След дългия и динамичен ден
мога да направя следният извод:
подобни срещи на централното
ръководство с местната власт, и
особено с колегите, са изключително полезни. Откриват се недостатъците, но покрай тях се раждат идеи и възможности, от които
здравната система и съсловието
имат необходимост. Голяма част
от проблемите, които се очертаха,
стоят на дневен ред не само в нашата област, но и вярвам в много
от другите районни колегии, особено по малобройните. Казвам малобройни, а не употребявам нарицателното малки, защото размерът
на РК в днешно време се определя
от броят на нейните членове. Той
е по-голям или по-малък поради
демографски, финансови и социални фактори и не е мерило за количеството работа, качествата, морала, способностите, желанията и
сплотеността на нейните членове.
Надявам се, че подобни срещи на
ръководството на Съюза по места
да бъдат регулярни занапред.
Използвам възможността да
поздравя колегите от юбилейния 70-ти випуск 2012 година от
ФДМ - град София. United We
Stand Strong!
ДМ
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РК НА БЗС - СТАРА ЗАГОРА

С МЕДАЛИ ОТ
СВЕТОВНИTE ЗДРАВНИ
МЕДИЦИНСКИ ИГРИ

Д

-р Динко Матев от РК на
БЗС Стара Загора, спечели медали на мятане на
диск и на тласкане на гюле
Министърът на младежта и
спорта Красен Кралев награди
с почетни медали на Министерството на младежта и спорта
призьорите от 38-ите „Световни здравни медицински игри“,
които се проведоха в Марсилия
(Франция). Почетен плакет получи и техният треньор Момчил Проданов, който е работил
с Кралев по времето, когато е
следвал във Висшия медицински университет във Варна.
В конкуренцията на 1500 медицински работници от 39 държави България спечели 7 медала. Д-р Надя Друмева завоюва
златни отличия на скок на височина, гюле и скок на дължина
и сребърен медал в петобоя. Д-р
Иванка Славова спечели сребро
на двойки в тениса на маса, а д-р
Динко Матев – златен медал на
диск и сребърен на гюле.
„Световни здравни медицински игри“ са създадени през 1978
г. и са най-известното световно
здравно събитие в сферата на
спорта, в което участват представители на медицинските и
здравни професии.
Д-р Динко Матев е роден на
9 септември 1956 г. в с. Хан Аспарухово. През 1981 г. завършва
Стоматология в Пловдив. Работи
като стоматолог от 1981 г. в ТЕЦ
Марица изток-3. През 1994 г. осно-

11-13 Май 2018г.
11.05.2018Г. /ПЕТЪК/
14.00 ч. - 15.00 ч. Настаняване и регистрация х-л „Здравец“
13.00 – 17.00ч. ПРАКТИЧЕСКИ КУРС в зала „Булевард“; Многообразие в естетиката при възстановяване на 4-ти клас кавитети.
Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекувани
зъби; Водещ курса: Проф. Д-р Радосвета Василева
15.00 - 16.30ч. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС в зала
„Здравец“;Предизвикателствата на II клас възстановявания. Найчести грешки - съвети и трикове за избягването им; Лектор: д-р Мариета Христова Дочева
ОТКРИВАНЕ
17.00ч. Откриване на площада пред х-л „Здравец“
19.00ч. Уелкам вечеря в ресторант „ТОМ и НЕЗИ -КЛАСИК“

Министърът на спорта, Красен Кралев заедно с д-р Матев и колегите му

вава първият частен кабинет в Гълъбово. На последните Световните
здравни медицински игри донесе
злато и сребро на България. Готвя
се от сега за следващите, мисля да
участвам в три дисциплини, казва
д-р Динко МАТЕВ

ми поред и се проведоха в Марсилия
(Франция), участвахме около 1500
души от 40 страни. Следващите Световни здравни медицински игри ще
са в периода 16-23 юни в Малта. От
сега се подготвям за тях, резервирал
съм билет, хотел, всичко.

Д-р Матев, наскоро получихте
почетен плакет от министъра на
младежта и спорта Красен Кралев, като признателност към
постиженията Ви в Световните
здравни медицински игри. Разкажете за тях.
Световните здравни медицински
игри са създадени през 1978 г. и се
организират всяка година и в тях
участват представители на медицинските и здравни професии от цял
свят. От скоро и ветеринарите са добре дошли. Всъщност тези бяха 38-

За пръв път ли взимате участие в Световните здравни медицински игри?
- О, не! Това бе 5-то ми участие в тях. Бил съм преди това и в
Турция, Ирландия, Словения... Но
досега не бях печелил медали, тъй
като ходих на майтап. Последния
път реших да се подготвя, да тренирам малко по-сериозно и да събудя състезателния си дух.
Използвани са и материали от
регионалния печат.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ
КОЛЕГИ, КОИТО СПОРТУВАТ АКТИВНО

О

НАЦИОНАЛЕН ДЕНТАЛЕН
ФОРУМ - ВЕЛИНГРАД

т 16-ти до 23-ти юни 2018г. ще се проведат 39-те
Световни медицински спортни игри.Това събитие води началото си от 1978г., като домакин е
град Кан, Франция. Всяка година игрите се провеждат
на различно място - предимно в Европа и по веднъж в
Канада, Мароко, Канарските острови и Анталия, Турция.
Домакини са били 29 града от 15 страни. Тази година
Малта ще бъде страна - домакин.
В 38-те игри, които се проведоха в Марсилия, участие взеха над 1500 спортисти от 40 страни, като имаше участници от далечни дестинации, като Австралия,
Япония, Канада, Чили, Аржентина, Бразилия и др.
Състезания се провеждат в над 20 вида спорт, като
няма ограничение за участие в няколко от тях.
Състезателите в индивидуалните спортове са разделени в 6 възрастови категории, така че всеки има шанс
за равностойни по възраст противници. Могат да участ-

ват хора от всички медицински специалности, включително и от ветеринарната медицина.
Българското участие през последните години се движи между 1 и 3 човека, което се дължи на липсата на
информация.
На последните 38-ми игри в Марсилия имахме трима
състезатели-двама по лека атлетика и един по тенис на
маса.
Д-р Надя Друмева - джипи от град Бяла спечели 4
златни медала по лека атлетика.
Д-р Иванка Славова от гр.Русе спечели бронз в тенис
на маса.
Денталното съсловие беше представено от д-р Динко
Матев то гр.Стара Загора, който извоюва златен и сребърен медал в леката атлетика.
За повече информация вижте
в сайта на игрите - www.medigames.com
или на телефон: 0885588320 - д-р Динко Матев

ВЕРЕЯ ДЕНТ - 2018
РК на БЗС Стара Загора ви уведомява, че Регионален форум Верея дент 2018 година ще се проведе
в две сесии. Пролетна на 11.04.2018 г. /сряда/ посветена на Св. Антипа Епископ Пергамски – покровител на зъболекарите и есенна на 6.10.2018 г./събота/ посветена на празника на Стара Загора .
Програма на пролетна сесия на Регионален форум Верея дент
11.04.2018 Г. СРЯДА
13.00 – 14.00 ч. - Регистрация
14.00 – 14.30 ч. - Откриване с Празничен Водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит Киприян
14.30-16.45 ч. - Съвременни средства и методи за херметизация на корено-каналната система.
Проф.Д-р Нешка Манчорова, Д.М.
16.45-17.00 ч. - Кафе-пауза
17.00-19.15 ч. - Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта.
Доц.Д-р Георги Томов, Д.М.
19.15-20.00 ч. - Дискусионен панел : Предизвикателства при съвременното ендодонтско лечение –
Водещи – лекторите.
20.00 ч. - Празничен коктейл
РФ Верея дент е без такса участие за всички членове на БЗС и студенти от ФДМ

12.05.2018Г. /СЪБОТА/
7.30 – 9.00ч. Регистрация
9.00 ч.- 10.30ч. Защо и как да я прилагаме ниско енергийното лазерно лечение (НЕЛЛ) в днешната „дентална медицина; Лектор :
проф. д-р Христина Лалабонова
10.30 – 10.45ч. Търговска презентация
10.45 – 11.00ч. Търговска презентация
11.00 – 12.30ч. 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 – 15.30ч. Състояния, затрудняващи ендодонтската диагностика; Лектор: проф. д-р Радосвета Василева
15.30 - 15.45ч. Търговска презентация
15.45 - 17.15ч. Болести на лигавицата на устната кухина; Лектор:
Доц. д-р Павел Станимиров
20.00ч. Гала вечеря - х-л „Здравец“
13.05.2018Г. /НЕДЕЛЯ/
10.00ч. Туристическа програма
Такса регистрация - 30.00
Такса за практически курс Проф. Д-р Радосвета Василева 250.00лв.
Такса теоретично-практичен курс д-р Мариета Христова Дочева
- 20.00лв.
Уелкам вечеря в „Том и Нези“ 35.00лв
Гала вечеря на 12.05.18г. куверт - 35.00 лв.
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
Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.
За Практическия курс с Проф. Д-р Радосвета Василева
Група до 10-15 участници. Курсът се провежда при минимум 6
души. Такса участие: 250 лв.
Участниците ще получат сертификат за участието.
Записване за участие: 0888 925569, 0888 618189; e-mail: etienet@
abv.bg., срок на записване 4. 05. 2018 год.
Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро
от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска
банка IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF, Радосвета
Василева
Участниците ще получат сертификат за участието.

НАЦИОНАЛЕН ДЕНТАЛЕН
ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ РК НА
БЗС - ПАЗАРДЖИК
№ НАСТАНЯВАНЕ
Хотел “Здравец”
1. На човек със закуска
2. Със закуска и вечеря на блок маса
3. Със закуска и вечеря на блок маса, обяд по меню

Цена на човек,
на вечер
59.00 лв.
69.00 лв.
79.00 лв.

Специални условия:
Възможност за единично настаняване в малките единични стаи,
единичните стаи с легло персон и половина и в twin rooms.
Двойно настаняване в стандартни двойни стаи, двойни стаи
ЛУКС и двойни стаи ВИП.
При настаняване на трети човек в двойна стая на допълнително
легло той ще заплати 50% от стойността на пакета. В някои от
двойните стаи има и трето самостоятелно легло, цената за него е
според пакета.
* Във всяка цена освен нощувка и конкретното изхранване е
включен:
СПА ПАКЕТ: закрит и открит (сезонен) минерален басейн,
джакузи, контрастен басейн, детски басейн, парна баня, турска
баня, сауна, шезлонг, фитнес
* Всички цени са с ДДС
БОНУС: Ползване на балнеопроцедури с 30% намаление.
Цената включва още:
• Безжичен интернет в стаите;
• Туристическа такса, застраховка и 9% ДДС;
• Паркинг;
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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.

ЕФЕКТИВНИ ПАРОДОНТАЛНИ ГРИЖИ В КАБИНЕТА
НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА: ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
НАУЧНИ ДАННИ И ПЕРСПЕКТИВИ

О

Проф. Л. Дж. Джин,
Преподавател към
Modern Dental
Laboratory по
клинична дентална
медицина
Професор по пародонтология
Факултет по дентална медицина,
Медицински Университет Хонгконг (№1
по рейтинг дентално
училище в света)

ралното /пародонталното здраве е ненадминат актив и уникална марка на всеки човек и въпреки това е дълбоко интегриран
в качеството на живот на хората и цялостното им благосъстояние. В момента пародонталната болест остава основната пречка
за постигане на глобалното орално здраве и оказва широкообхватно
социално-икономическо въздействие с огромни разходи за здравеопазване в световен мащаб. Пародонталната болест е най-често срещаното заболяване в човешката популация (World Records of Guinness
(2001)). Проучването за глобалното натоварване на заболяванията
(2010) показва, че тежкият периодонтит е шестото най-разпространено заболяване сред всички 291 изследвани болести. Изненадващо,
общата глобална тежест на пародонталната болест се е увеличила
значително с 57% от 1990 г. насам. Клинично, тежкият периодонтит е основната причина за множествена загуба на зъби и обеззъбяване при възрастни, особено при предразположени индивиди.Тази
комплексна болест също е тясно свързана с незаразни заболявания
като диабет и сърдечно-съдови заболявания, чрез инфекция, възпаление, дисбиоза и споделени рискови фактори (например употреба
на тютюн). Понастоящем основното предизвикателство, пред което
са изправени стоматолозите, е ниската осведоменост за здравето на
устната кухина / пародонта, дължаща се отчасти на „мълчаливия“ характер на пародонталната болест и на пренебрегването на здравето на
устната кухина / пародонта в националната здравна политика. Пациентите често търсят лечение за резултатите от пародонтита, а не по
същество за превенция и контрол на „корените“ на техните проблеми.
Проактивната превенция чрез подходяща орална / пародонтална грамотност е ключът към справяне с тази глобална епидемия. Всъщност,
пародонталната грижа е основен компонент дейността на общопрактикуващия лекар по дентална медицина. Изключително важно е да
се осъществи ефективна комуникация с пациентите, формулиране
на индивидуализиран и всеобхватен план за лечение и предоставяне
на ефективни грижи. През последните две десетилетия се наблюдава голям напредък в пародонталната наука и стратегиите за грижи,
които дават възможност за по-добра профилактика, диагностика и
управление на пародонтита. Тази лекция акцентира върху големия напредък в клиничната пародонтология и разглежда ключовите въпроси
за успешното лечение на пациентите с пародонтоза чрез проактивно
здравеопазване и мултидисциплинарна работа в екип за оптимално
орално здраве, общо здраве и здравословно остаряване.

Проф. Л. Дж. Джин, ДДМ, ДМН, Магистър по медицински науки, Одонтология (Институт Каролинска), Стипендиант на Международния Дентален Колеж, Стипендиант ad
hominem на Денталните Хирурзи в Обединеното Кралство (Единбург)
Преподавател към Modern Dental Laboratory по клинична дентална медицина. Професор
по пародонтология, Факултет по дентална медицина, Медицински Университет Хонгконг;
(http://www.dental.hku.hk)
Председател на работна група на FDI по Проект за Глобално Пародонтално Здраве (2016),
член на работна група на FDI Визия за 2020 (2015.9), председателства научния комитет на
FDI (2012-2015) работна група по Атлас на оралното здраве (2013-2015)

ЕСТЕТИКАТА В ИМПЛАНТАТНОТО ЛЕЧЕНИЕ.
ОТ ЕДИНИЧНИ КОРОНКИ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЦЯЛАТА ЗЪБНА ДЪГА. КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ИМПЛАНТАТНО ЛЕЧЕНИЕ СТЪПКА-ПО-СТЪПКА

Д-р Ади Палти

Д-р Ади Палти завършва университета Клаузенбург в Румъния през 1980 г. и специализация в областта на имплантатното лечение в Института Миш, САЩ през 1996.
Гост лектор е в катедрата по Пародонтология и Имплантология към Денталния колеж
в Ню Йорк, Медицинския Университет в Тайпей и университета IASI ФДМ, Румъния.
Доцент в Университета Темпъл.
Ади Палти е основател, предишен председател и почетен член на Немското Общество по Орална Имплантология (DGOI) и президент за предходен мандат на Международен Конгрес на Оралните Имплантолози (ICOI). По настоящем завежда европейската секция, член е на изпълнителния съвет и е вицепрезидент на ICOI.
Той е основател и собственик на “PALTI Dentalzentrum” за естетично и имплантатно
дентално лечение в Баден-Баден, Германия и практикува повече от 30 години в кабинета си в Крайтал, Германия.
Той е и основател и президент на Международната Академия по Имплантология
(IAI), Германия и изнася лекции на редица международни форуми от повече от 30 години. Д-р Палти е ангажиран и с експериментални и клинични проучвания в областта
на имплантологията. Основният му изследователски интерес е имедиатното имплантиране.

ЛУДОСТТА НА КОМПОЗИТНИТЕ
МАТЕРИАЛИ: МОДНАТА
ИЗОЛАЦИЯ - СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

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 дентална 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 поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!
Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и
изложбата в последния момент!

Целите на лекцията са:
1. Постигането на дългосрочна естетика е една от целите
при имплантиране в естетичната зона. Ще бъде демонстрирано как може да бъде постигната тя.
2. Увеличаване на дебелината на меките тъкани около шийката на имплантата без хирургична намеса.
3. Конкавните надстройки могат да подобрят както дългосрочната естетика, така и стабилността на меките тъкани.
4. Изграждане на папила при имедиатно импланти
ране и използване на временни PEEK надстройки.
5. Значение на материалът за изработка на надстройките за
постигане на оптична илюзия във видимата зона.
6. Дълъг период на проследяване на резултатите при работа
с PEEK надстройки.

Д-р Ахмед
Тарек Фарук

Денталната естетика, наред с минималноинвазивното
лечение увеличиха многократно популярността и приложимостта си в планирането и изпълнението на денталното
лечение през последните десет години. Адхезивните материали носят много ползи както за пациентите, така и за
лекарите по дентална медицина и завинаги промениха ежедневната дентална практика. Адхезивната техника обаче е
много по-чувствителна към прилагания протокол на работа
от конвенционалните методи. Именно поради тази причина изолацията на работното поле по време на възстановителни процедури вече не е лукс, а необходимост. Конвенционалното гумено платно (кофердам) все още е златния
стандарт в изолацията, но е възможно някои клиницисти да
изпитат затруднения при конвенционалната изолацията на
специфични зони, които трябва да бъдат възстановени адхезивно. Такива зони са например зъбната шийка и дълбоко
разполовена гингивална основа на кавитета. При всяка от
тези ситуации се търси надеждна възпроизводима техника,
позволяваща херметично запечатване на границите. Целта
на тази презентация е да покаже различни техники на изолация, използваща кофердам или други средства приложими в
различни клинични ситуации.
Продължителност на лекцията: 4 часа
Практически курс:
1. Изолация с кофердам във фронталните и дистални участъци .
2. Приложение на тефлоновата лента в изолацията на работното поле.
Продължителност на практическия курс: 1-2 часа
Брой участници: 20-25 участника

l Специалист по възстановителна и естетична дентална медицина
l Магистърска степен по възстановителна и естетична дентална медицина,ФДМ

към
Университета в Кайро
l Асистент в катедра по Възстановителна Дентална Медицина, ФДМ, Международен
Университет в Миср
l Член на IADR
l Член на AACD
l Международен лектор
l Гост лектор в магистърската програмата по възстановителна дентална медицина в
Dundee University в Египет
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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 техника – курс в четири нива
Второ ниво – 21-22.04.2018 г
Първо ниво –17-18.03.2018г		
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 – 0304.11.2018г
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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V РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
ВАРНА ДЕНТ 2018
ВАРНА – КК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
ХОТЕЛ „ИНТЕРНАЦИОНАЛ”ЗАЛА „ИМПРЕСИЯ”
16 МАРТ 2018
ЛЕКТОРИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ВАРНА
ПРОГРАМА
16 МАРТ 2018
08.00-09.00 - Регистрация
09.00-09.30 - Откриване
09.30-10.00 - Презентация
10.00-11.30 - Професор Абаджиев-лекция на тема: „Имплантно-протетично лечение на цялостното обеззъбяване на долна челюст.”
11.30-12.00 - Презентация
12.00-13.30 - Д-р Деница Гроздева-лекция на тема: ”Темпоромандибуларни нарушения – реалност и перспективи”
13.30-14.45 - Обяд
14.45-15.30 - Доц.д-р Георги Папанчев:-„Апикална остеотомия”
15.30-16.00 - Презентация
16.00-16.45 - Д-р Джендо Джендов „3D принтиращи технологии с приложение в
денталната медицина”
16.45-17.30 - Д-р Елица Джонгова-„Мекотъканна предпротетична хирургия
20.00 часа - Гала вечеря в ресторанта на хотел Интернационал - куверт 50 лв.
Форумът е без такса участие
Записване за участие в офиса на РК на БЗС Варна до 28 февруари 2018г.
Купуване на куверти за гала вечерята в офиса на РК на БЗС Варна
до 28 февруари 2018г.
Настаняване в хотел” Интернационал” чрез резервационна форма на хотела
КОНТАКТИ:
Натали Панева; 052601055, 0879 136 325
Организаторите на Регионален Форум Варна Дент 2018 си запазват правото
за промяна в програмата.

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
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ПРОГРАМА
ПЪРВИ НАУЧЕН
КОНГРЕС
НА ФДМ – ПЛОВДИВ СЪВМЕСТНО С РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

„НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА”
20.04. – 21.04.2018Г., ФДМ – ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ

20.04.2018Г., ПЕТЪК
13.00 – 14.00ч. Регистрация.
14.00 – 14.30ч. – Откриване.
14.30 – 15.15ч. – „Свързване на стоматологичните материали към емайла и дентина.
Каква е връзката между успеха и структурата”. Лектор: Проф. Ангъс Уолс, Шотландия.
15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.
15.30 – 16.15ч. – „Иновационни технологии и материали в адхезията на 21 век”. Лектор: Проф. д-р Н. Манчорова, дм.
16.15 – 16.30ч. - Търговска презентация.
16.30 – 17.15ч. - „Оценка на състоянието на зъбната пулпа. Клинични и параклинични тестове. Лазер-доплер флоуметрия”. Лектор: Доц. д-р Весела Стефанова, дм.
17.30ч. – Welcome коктейл.
21.04.2018Г., СЪБОТА
09.00 – 10.30ч. – „Мениджмънт на меки и твърди тъкани посредством съвременни
биоматериали в имплантологията“. Лектор: Д-р Марио Беретта, Италия.
10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.
10.45 – 11.30ч. – „Съвременни подходи при диагностиката в ендодонтията”. Лектор:
Проф. Джошуа Мошонов, Израел.
11.30 – 11.45ч. - Търговска презентация.
11.45 – 12.30ч. – „Орални лезии при възрастни пациенти с протези от старческите
домове”. Лектор: Проф. д-р Давид Москона, ДМД, Израел.
12.30 – 14.00ч. – Постерна секция.
14.00 – 15.30ч. – „Ретракцията на венечното джобче – задължителна и преходна деформация”. Лектор: Проф. д-р Г. Тодоров, дм.
15.30 – 15.45ч. - Търговска презентация.
15.45 – 16.30ч. –„Приложение на интраоралната камера Trios (3Shape) за сравнителна
оценка на линейните и обемни промени преди и след презервация на алвеолата” – Доц.
д-р Иван Ченчев, дм.
16.30 – 18.00ч. – Орални презентации.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА:
20.04.2018Г., ПЕТЪК:
14.30 – 18.30ч.: „Първи стъпки в CAD/CAM технологията”. Водещи на курса: Проф.
д-р Георги Тодоров, доц. д-р Ангелина Влахова, д-р Виктор Хаджигаев, д-р Стефан
Златев, д-р Рангел Тодоров, И. Попов – зъботехник.
Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 6 - 10.
14.30 – 18.30ч.: „Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията“. Водещ курса: Доц. д-р Георги Томов, дм.
Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 10.
21.04.2018Г., СЪБОТА
10.30 – 14.30ч.: „Средства за заместване на загубени твърди и меки тъкани при имплантологично лечение. Клинични предимства.”
Водещ курса: Д-р Марио Беретта, Италия.
Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 15 - 20.
10.30 – 14.30ч.: „Ендодонтско релечение. Особености при оформянето на ендодонтския кавитет и отстраняването на съдържимото на кореновия канал”. Водещ курса: Д-р
Богомил Андонов - специалист по Оперативно зъболечение и Ендодонтия.
Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 20.
14.00 – 18.00ч.: ”Как да постигнем триединство на: успешно имплантологично
лечение, увеличение на приходите и доволни пациенти?“. Водещ курса: Д-р Мартин
Трифонов - специалист по ЛЧХ и Орална хирургия; имплантолог.
Цена на курса: 350 лв. Брой участници: 6 - 10.
14.00 – 18.00ч.: „Ендодонтска пиезохирургия”. Водещи курса: Доц. д-р Георги Томов,
дм, специалист по Ендодонтия и д-р Иван Начков, специалист ЛЧХ.
Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 6.
Такса правоучастие за желаещите да посетят Конгреса:
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.
За членове на други регионални колегии – 60 лв.
Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.
Контакти за записване за участие в Конгреса:
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg
Контакти за записване за практически курсове:
Димитрина Христозова: Тел. 032/ 60 20 66,
еmail: fdm_kongres_2018@abv.bg
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ЗА ЛОШИЯ ДЪХ

ато лош дъх (malodor) се
обозначава характерна миризма от устата, която е неприятна до противна. Усещането
се появява от стимулиране на олфакторните рецептори в носа с химикали в газообразно състояние.
Това често е причина за лошо самочувствие или за самоизолиране
на притежателя му в обществото.
Носителят му не винаги го усеща
винаги сам. От лош дъх страдат
около от 15-25% [Лавренова Г,
1998] до 55-65% от населението.
При 95% от хората се е появявал
поне един път [www.freshbreath.
co.uk]. Може да доведе до безпокойство сред засегнатите. Също
така е свързано с депресия и симптоми на обсесивно-компулсивни
разстройства [Kapoor U, 2016].
Затруднява ежедневието, създава
личен дискомфорт и социални затруднения в половината от болните.
В около 80%-85% от случаите причината е в устната кухина
[Kapoor U, 2016]. Обикновено
се дължи на бактерии по гърба
на езика, които разграждат белтъците и произвеждат зловонни
миризми (индол, скатол, летливи
съдържащи сяра вещества, сероводород, метилмеркаптан) [Панов
Вл, 2012]. В останалите случаи се
счита, че се дължи на нарушения
в носа, синусите, гърлото, белите
дробове, хранопровода, черния
дроб или стомаха [Loesche WJ,
2002]. Лошият дъх може да се
дължи на общо заболяване, като
чернодробна недостатъчност, белодробни проблеми, кетоацидоза.
Лъжливи случаи се считат тези,
при които някой чувства, че има
лош дъх, но някой друг не може да
го открие. Това съставлява между
5% и 70% от случаите на лош дъх
[Harvey W, 2013].
Обонянието и вкусът са свързани помежду си и не могат да
функционират напълно самостоятелно. Увреждането на едното
усещане блокира функцията на
другото [Панов Вл, 2012]. Функциите се осигуряват от олфакторния нерв (първи черепно-мозъчен)
за мирис, лингвалния клон на тригеминуса (пети ЧМН), разклонението corda tympanу на лицевия
(седми ЧМН), лингвалната част на
n. glossopharyngeus (девети ЧМН)
и един клон за небцето и епиглотиса от n. vagus (десети ЧМН).
Всички трябва да бъдат интактни
за нормалното функциониране на
вкуса и мириса [Панов Вл,
2012].
Лошият

дъх от устата често се съобщава
от болните и е важен клиничен
синдром, който улеснява установяването на болестта. За характеризирането му се използват различни
термини, които понякога причиняват неясноти или объркване [Панов Вл, 2012].

вен път:
2.1.1. При системни заболявания,
2.1.2. При метаболитни заболявания,
2.1.3. При консумация на някои
храни,
2.1.4. При лечение.

ЕТИМОЛОГИЯ

2.2. Халитоза причинена не по
кръвен път:
2.2.1. При заболявания на горните дихателни пътища,
2.2.2. При заболявания на долните дихателни пътища.
Същите автори предполагат, че
халитоза може да бъде разделена
в зависимост от характера на миризмата на три групи [Tangerman
A, 2010]:
1. На „Сяра или фекална“, причинени от летливи серни съединения (VSC), най-вече метилмеркаптан, сероводород и диметил
сулфид,
2. На „Плодова“, причинени от
ацетон, наблюдава се при диабет,
3. На „Урино-подобна или амонячна“, причинени от амоняк, диметиламин и триетиламин (ТМА),
присъстваща при триметиламинурия и уремия.

Думата халитоза произлиза от
латинската дума halitus, което означава „дъх“, и гръцката наставка
-osis означава „болно“ или „състояние на“. В модерното общество
е налице сложно взаимодействие
на реклами и съществуващата еволюционно антипатия към неприятния мирис.
Противно на общоприетото схващане, че Listerine въвежда термина
халитоза, споменаване се откриват
преди съществуването на продукта
му [webster.com, 2011]. За първи
път се среща в книгата на лекаря
Джоузеф Уилям Хау „Дишането и
болестите, които му придават зловонна миризма“ (The Breath, and
the Diseases Which Give It a Fetid
Odor) от 1874 [Katz H, 2011]. Помасово термина се използва след
1920 година, когато маркетингова
кампания предлага Listerine като
решение за „хронична халитоза“.
Компанията е първата, която произвежда вода за уста в Съединените щати. Предлага се като мощен
хирургически антисептик. Негови
форми са ползвани за почистване на подове и лекарство за лечение на гонорея. Популярността на
Listerine расте след рекламирането
му като средство против хронична
халитоза - тогава непознат медицински термин за лошия дъх. До
този момент наличието на лош
дъх се счита за катастрофа за лични и социални комуникации, но
Listerine променило това. Както
пише професор James B. Twitchell,
Listerine „повече“ е измислил халитозата, отколкото вода за уста.
Само за седем години приходите
на компанията се повишават от $
115 000 до над $ 8 млн. [Levitt S,
2009]. Listerine помага на отчаяни
младите жени и мъже, жадни за
брак, но страдащи от неприятен
дъх да намерят сродна душа.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Трудно е за изследователите да
правят оценки за разпространението на халитоза сред населението като цяло по няколко причини.
На първо място, халитозата е обект
на обществено табу. Стигмата
може да повлияе желанието
на индивида да участва в
проучвания или да докладва точно състоянието си. На

второ място, няма универсални
диагностични критерии и методи
за откриване, за да определят кои
лица имат лош дъх и кои нямат.
Повечето изследвания използват
субектини методи, които не могат
да определят дали има действително халитоза или не. В отражение
на тези проблеми, съобщаваните
епидемиологични данни са широко променливи [Cortelli JR, 2008].
Древногръцката и римската
литература хиляди години назад
споменава лошия дъх. Така се установява, че халитозата е проблем
на всички векове, като се среща и
в двата пола. Всички възрастови
групи са засегнати, а честотата
на халитозата се увеличава с възрастта, като честотата на разпространение при децата от 5 до 75%
[Kharbanda OP, 2003; Polanco CM,
2013], а при възрастни от 8 до 50%
[Nalçaci R, 2008; Scully C, 2005].
Умерената хронична халитоза
е често срещана при една трета
от населението, а останалите са
засегнати поне през част от деня
(сутрешната халитоза е широко
разпространена). Тежката халитоза засяга по-малко от 5% от населението [Rösing CK, 2011], като
изисква незабавно лечение. Изследване в Япония проведено през
1996 на 2672 души показва, че
23% страдат от лош дъх [Miyazaki
Н, 1996]. Розенберг установява, че
24% от населението
над 60 го-

дини страда от лош
[Rosenberg,
дъх
1996 ]. В Бразилия
са установили, че
39% имат лош
дъх, като мъжете
страдат три пъти
по-често [Lopes
MH, 2016]. В
друго изследване се съобщава, че около от 15-25%
[Лавренова
Г, 1998] до
55-65% от
населението
имат неприятен дъх. Наши
данни
показват, че 47% сами

определят, че страдат от лош дъх
[Panov Vl, 2016].
Възможно е лош дъх да има и
при хора с добра хигиена на устата. Девет от десет човека могат да
имат лош дъх в даден момент, но
само при трима от тях той се хронифицира [Speiser G, 2002].

КЛАСИФИКАЦИЯ
Халитозата може да бъде първична или вторична [Motta LJ,
2011]:
• Първична халитоза се отнася
до дишането или издишаното от
белите дробове;
• Вторична халитоза възниква
или в устата, или в горните дихателни пътища.
Съществуват две основни схеми
за класификация на лошия дъх,
въпреки че никоя не е общоприета
[Fedorowicz Z, 2008].
Класификацията на Miyazaki и
др. първоначално е била описана през 1999 г. в японска научна
публикация [Miyazaki H, 1999]
и оттогава се прилага в Северна
Америка, особено по отношение
халитофобията [Yaegaki K, 2000].
Класификацията приема три основни подразделения на симптомите на халитоза, а именно истинска халитоза, псевдохалитоза
и халитофобия. Тази класификация е от най-широко използваните [Fedorowicz Z, 2008], но е била
критикувана, защото е прекалено
опростена и до голяма степен е
използвана само от денталните
медици, а не от други специалисти.
Класификация на Miyazaki
[Yilmaz AE, 2012]:
1. Истинска халитоза:
1.1. Физиологичната
халитоза,
1.2. Патологична халитоза:
		
1.2.1. Орална,
		
1.2.2. Екстраорална.
2. Псевдохалитоза.
3. Халитофобия [Porter SR,
2006].
Класификацията за Tangerman
и Winkel е предложена в Европа
през 2002 г. [Tangerman A, 2002;
Tangerman A, 2010]. Тази класификация се фокусира само върху тези
случаи, когато е налице реална халитоза и по тази причина е била
критикувана за това, че по-малко
е полезна клинично за денталния
медик, в сравнение с класификацията на Миязаки.
Класификацията за Tangerman:
1. Орална халитоза.
2. Екстраорална халитоза:
2.1. Халитоза причинена по кръ-

Въз основа на силните и слабите страни на предишните опити за
класификации е била предложена
нова през 2014 година [Aydin M,
2014]:
Класификация на Aydin:
Тип 0 (физиологична),
Тип 1 (орална),
Тип 2 (от дихателните пътища),
Тип 3 (гастроезофагеална),
Тип 4 (по кръвен път),
Тип 5 (субективна).
При всеки индивид халитозата
е сумата от различни видовете в
комбинации, наложени върху физиологичната миризма [Aydin M,
2014].
Предлагана е и следната класификация [Kapoor U, 2016]:
1. Иститнска халитоза:
1.1. Физиологична,
1.2. Патологична,
1.2.1.
С орални причини,
1.2.1.1. При пародонтална инфекция,
1.2.1.2. При одонтогенна инфекция,
1.2.1.3. При ксеростомия,
1.2.1.4. При орални лезии,
1.2.2.
С екстраорални причини:
1.2.2.1. При остри фебрилни
състояния,
1.2.2.2. При инфекции на горните дихателни пътища,
1.2.2.3. При фарингит/синуит,
1.2.2.4. При бронхектазии,
1.2.2.5. При кистична фиброза,
1.2.2.6. При диабет,
1.2.2.7. При левкемии,
1.2.2.8. При пилорна стеноза,
1.2.2.9. При чернодробна недостатъчност,
1.2.2.10. При бъбречна недостатъчност,
1.2.2.11. При пептична язва (H.
pylori инфекция),
1.2.2.12. При менструация,
1.2.2.13. При ГЕРБ,
1.2.2.14. При триметиламинурия,
1.2.2.15. При хиперметионинемия,
1.2.2.16. При агранулоцитоза.
2. Неистинска халитоза:
2.1. Псевдохалитоза,
2.2. Халитофобия.

ПОНЯТИЯ
При наличието на лош дъх се
използват различни термини:
ozostomia, stomatodysodia, halitosis
и fetor ex ore. Терминът халитоза е
утвърден след 1921 г. от Listerine

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
Company, която произвежда антисептична вода за уста създадена от
John Lister.
ОЗОСТОМИЯТА (ozo на гръцки значи “много ароматно”) ни
насочва към гноен мирис, който
се установява в устата, но произхожда от горните дихателни пътища – rhinitis, sinusitis, pharyngitis,
laryngitis, tonsillitis, както и от
други възпаления, неоплазми или
гнойници (карбункул в носа, полипи, рак).
STOMATODYSODIA (disodia

на гръцки значи “лоша миризма”)
означава противен дъх от долните
отдели на дихателните пътища –
бронхит, бронхиектазии, абсцес,
туберкулоза, пневмония, емфизем,
инфектирани или карциноми в разпад, белодробен инфаркт с усложнения и вдишан пушек.
HALITOSIS
(на
латински
halitus означава “дихание”, а osis
“условие”) отговаря на зловонна
миризма в резултат на системни
метаболитни промени, включващи
гастроинтестиналния тракт и неговото съдържимо, както и общи
патофизиологични промени, които
причиняват пренасянето на зловонни вещества през кръвообра-

щението до белия дроб или червата, откъдето те или се ексретират,
или секретират.
Физиологичната халитоза е преходна и се дължи на летливи ароматни вещества, които се освобождават от кръвта в белите дробове
от различни храни, билки, подправки и определени зеленчуци –
лук, чесън, ряпа, праз, лук, дуриан
или ароматни напитки като чай и
кафе, и специално алкохолни етери и полифеноли от вино, ракия,
коняк, уиски, ликьори, бира. Физиологичната халитоза
се наблюдава
при дехидр ат а ц и я ,
гл а д у ване,
констипа-

ция,
диария, които са обратими.
Патологичната
халитоза възниква
по същите механизми,
не е лесно обратима и
персистира без лечение
както при диабет (ацетоцетна киселина, хидроксимаслена киселина, ацетон и други кетони – сладка
миризма на плодове), уремия (дъх
на амоняк или урина), гастрити и
язва, езофагит, пилорна стеноза
(дъх на развалени яйца) или чернодробна недостатъчност (дъх на
риба).
Има здрави лица, които се оплакват от лош дъх, който не се установява от други индивиди и за
който не се намират локални или
системни обяснения. Използват
се термините псевдохалитоза и
halitophobia.
FETOR EX ORE е зловонна миризма, която се отделя от устата и

произхожда от източници в устата. Най-честата причина са бактериите в устната кухина и тяхното
действие върху хранителните остатъци, кръв или тъканите в устата
[Lankisch P, 2007; Snow J, 1991].
От „Лош дъх“ с автор Владимир Панов, Мединформ ЕООД,
2017, Рецензенти: Проф. д-р А.
Киселова д.м.н., Доц. д-р М.
Балчева, д.м., ISBN 978-6197164-08-4. Повече информация
може да намерите на http://
medinform.bg/store/
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имплантология прави настоящият труд още поценен и за
пореден път утвърждава авто-
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11.30ч.-12.30ч.-Лекция „Заболявания на лигавицата на устата“доц. Веселина Кондева“
12.30ч.-13.30ч.-Обяд
13.30ч.-14.00ч.-Време за фирменото изложение
2.СЕСИЯ
14.00ч.-15.30ч.-Фиксираното протезиране в съвременната дентална медицина; Лектори: доц. д-р Тодор Узунов, доктор; доц. д-р
Димитър Филчев, доктор; д-р Нели Николова
15.30ч.-15.45ч.-Търговска презентация
15.45ч.-17.30ч.-„Медицински подход при комплицирани ендодонски случаи“ Лектори: Д-р Силвия Димитрова, дм ; Доц. д-р
Илияна Стоева, дм; Д-р Надя Бибова, дм; Д-р Богомил Андонов
17.30ч.-17.45ч.-Търговска презентация
20.00ч.-ГАЛА ВЕЧЕРЯ
СЪПЪТВАЩИ СЪБИТИЯ
30.03.2018г. /петък/

ра като авангардист в имплантологията.
Монографията предсавлява
огромен принос за настоящето и бъдещето на денталната
имплантология в България.
Тя ще послужи като ценно помагало на специ-ализантите
и специалистите по дентална
имплантология и граничните
дисциплини.
Акад. проф.
д-р Николай Попов, д.м.н

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Изгубени в ендодонтията – от хаос
към хармония; Ръководител на курса Доктор Емил Сариев; Сливен
30 март 2018г. хотел „Национал Палас“, зала „Прима”; Такса правоучастие в практичния курс-260лв. без ДДС
Такси участие в конгреса:
За Лекари по дентална медицина: 40лв.; за редовни членове на
РК-Сливен-20лв.; За студенти-без такса
Гала вечеря – 40лв.
Има осигурени нощувки на преференциални цени до изчерпване на бройката: Хотел „Национал Палас“- http://nationalpalace.bg/;
Хотел“Парк Централ“- http://hotel-park-central.bg/; Хотел“Тома“
За повече информация, записване и плащане на следните телефони и адреси:
Д-р Красимира Пашова, GSM0887916950
Д-р Пепи Манова, GSM0888595247
Д-р Иван Данчев, GSM0887869643
УС на РК-Сливен си запазва правото на промени
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Шуслерова сол №11 Silicea D12
Структура на съединителната тъкан;
кожа, коса, нокти; съдова стена
y Изгражда съединителната тъкан
y Регенерация на кожата и нейните
придатъци
y Стабилизира съдовите стени
y Дегенеративни изменения на опорнодвигателния апарат

y Закрити гнойни процеси
y Нервна система –
успокоително средство, анализатори,
сетивни възприятия
y Алкализиращо средство

Основни функции в човешкия организъм:
» ШС №11 основна съставна част на клетките на съединителната тъкан. Дефицитът ѝ предизвиква слабост на съдовите
стени.

» ШС №11 е необходима за нервната проводимост. Прилага се
успешно при неврити, свръхчувствителност, плашливост,
разсеяност, тикове, синдром на неспокойните крака.

» ШС №11 подпомага растежа на косата и ноктите. Прилага се
при цъфтяща коса, косопад, цепене на ноктите. Подпомага
нормалното функциониране на потните жлези.

» ШС №11 подобрява сетивните възприятия като слуха и
зрението. Подпомага и тактилните възприятия.

» ШС №11 има благоприятен ефект при дегенеративни изменения на хрущялната тъкан или след нараняване.
» ШС №11 успешно се прилага при закрити гнойни процеси.

» ШС №11 е важно функционално вещество при заболявания с
хронично повишена киселинност на организма – ревматизъм,
подагра, бъбречна калкулоза, микози.
» ШС №11 се усвоява бавно от организма. Това налага продължителен, търпелив прием на солта.

ОснОвни приложения на ШС №11 Silicea в денталната практика:
y
y
y
y

Абсцеси, флегмони, трудно зарастващи рани
Луксация на зъбите и парадонтит
Възпалителни заболявания на слюнчените жлези
Слюннокаменна болест

y Невралгия на n.trigeminus
y Остри неврити
y Тикове на устния ъгъл, бузите, клепача

Други приложения на ШС №11 Silicea:
Съединителна тъкан. Кожа и кожни придатъци
y Преждевременно образуване на бръчки
y Повишено образуване на ръбцова тъкан, мазоли, загрубяване
y
y
y
y

и задебеляване на кожата
Стрии, целулит
Цепене на ноктите, врастване, набразденост
Цъфтяща коса, косопад
Повишено изпотяване на ходилата, главата, мишниците

Опорно-двигателен апарат
y Дегенеративни изменения на хрущялната тъкан
y Регенерация на костта – остеопороза, след фрактури

Гнойни процеси
y Абсцеси, фурункули, карбункули
y Панарициуми
y Акне

Кръвоносни съдове

Алкализиране на средата

y Разширени вени
y Хематоми

y Ревматизъм
y Подагра
y Микози

Нервна система
y Неврити, тикове, синдром на неспокойните крака

Утвърдени комбинации
Профилактика на зъбен кариес

Тризмус

Сублуксация/луксация на ТМС

ШС №1

Calcium fluoratum D12

ШС №2

Calcium phosphoricum D6

ШС №1

Calcium fluoratum D12

ШС №2

Calcium phosphoricum D6

ШС №7

Magnesium phosphoricum D6

ШС №11

Silicea D12

ШС №7

Magnesium phosphoricum D6

ШС №11

Silicea D12

ШС №11

Silicea D12

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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практически курс
АДАПТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ,
ИМИТИРАЩА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ПРИРОДАТА
В ПОМОЩ НА ДИРЕКТНИТЕ И ИНДИРЕКТНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ
Водещ курса:
Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

гр.София
Конгресен
център на
„Витоша Парк
Хотел“ малка зала
31.03.2018 г.
12–16.00 часа.

Специалист по обща дентална медицина и
оперативно зъболечение и ендодонтия,
сертифициран лектор на БЗС от 2006 г.
преподавател във ФДМ, София и
Варна и ръководител на Катедрата
по Консервативно зъболечение,
София, клиничен консултант на
фирмите Kerr, Hawe, Spofa и Kulzer.
Участник в 3 интернационални
(Германска работна група към
ISO- Normcomission) проекта и участник
и ръководител в 10 национални проекта.

Практическата част включва:

• Работа върху предварително препарирани кавитети – 3 модификации за КМ –
клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група
дъвкателни зъби • Изработване и адхезивно фиксиране на инлей от КМ • Нови генерации
моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне • Гнатологично оформяне на
дъвкателната повърхност • Работа с композитни цветове (бои) при обтурации на дъвкателни зъби • Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ • Възстановяване с фиброщифтове по два метода • Употреба на директен метод с влакна.

В теоретичната част ще се разгледат:

• Нови виждания за кавитетната препарация при КМ (директни и индиректни обтурации) и съвременно разбиране на адхезията • Нови разработки в технологията на КМ за
дъвкателни зъби • Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации • Представяне на
авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обтурации и възстановявания след лечение на коренови канали • Същност и нови
виждания при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.
Участниците в курса ще работят върху моделни зъби
и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали.
Група до 10-12 участници. Курсът се провежда
при минимум 6 души. Участниците ще получат сертификат
за участието си и мостри от композиционен материал.
Начин на плащане: в брой на място или по банков път
(капаро от 50 лв. като гаранция за участие):
Банка: Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF
Радосвета Василева

Такса участие:
250 лв.
Краен срок
за записване:

27.03.2018 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

тел.: 0888 925569; e-mail: e�enet@abv.bg

20

years

OFFICIAL DEALER OF ORTHO-TAIN, USA

НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦЯЛОСТНО
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ С ОРИГИНАЛНИТЕ АПАРАТИ НА
ORTHO-TAIN, USA – системата HEALTHY START

•
•

Как да направим Ortho-T, Occlus-O-Guide и Nite-Guide приложими при
повечето маклооклузии - полезни съвети за успешно лечение в почти
всички случаи чрез добавяне на ротационни клинчета, лабио-лингвален
тел, изпилване на прегради в апарата
Новите апарати Habit Corrector и Max A – показания и приложение.
Системата Healthy Start – важността от установяване наличието на
дихателни нарушения по време на сън (SDB) и тяхното бързо и лесно
лечение още в ранна възраст.

ДАТА:

28 АПРИЛ, 2018Г. - СЪБОТА

ФОРМУЛА ЗА
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
ЗА ЦЯЛОТО
СЕМЕЙСТВО!

МЯСТО: ХОТЕЛ „ВЕГА“, ЗАЛА „ТРИАДИЦА“
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „Г.М.ДИМИТРОВ“ 75
НАЧАЛО: 09:00 ч.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
08:00 – 11:00
09:00 – 09:10
09:10 – 11:40
12:00 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

- Регистрация
- Откриване на семинара
- Лекция на Д-р Уилсън
- Кафе – пауза, обяд
- Лекция на Д-р Уилсън
- Кафе - пауза
- Лекция на Д-Р Уилсън

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
399 лв. до 28.03.2018 г.
499 лв. след 28.03.2018 г.

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

ЛEКТОР: Д-р Аманда Уилсън,
DDS, MDS, Orthodontist, USA

БАНКОВА СМЕТКА:
„ОРТО-Т-ХелтиСтарт“ЕООД
IBAN: BG49CREX92601060139801
BIC код: CREXBGSF
ТОКУДА БАНК АД

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• подпомага възстановяването на тъканите
и заздравяването на раните
Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.

Налични в аптеките.

HOBO

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ:
Теодора Георгийска-Александрова GSM: 0888 890 441
Email: orthobul@ortho-t.eu, theodora.alexandrova@gmail.com
ПОКАЗАНИЯ: кървящи и подути венци • гингивит • пародонтит • оперативни процедури •

Специални цени за нощувки със закуска в х-л „ВЕГА“ за участници в семинара на ОРТО-Т

- стая - 60 евро;
- бизнес апартамент - 105 евро
- лукс апартамент - 140 евро
За резервации: sales@hotelvegasofia.bg | 02 806 60 10, 0892 693 928

разранена тъкан на венците причинена от протези и брекети • израстване на зъб

www.gengigel.bg

180207 Информация за професионалната общност

•

Хиалуронова киселина

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

anaftin.bg

БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2018

13

14 БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2018

И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ПОСЛЕДНИЯТ РАЙ НА
ЗЕМЯТА Е В НОВА ЗЕЛАНДИЯ

П

рез 1642 г. Абел
Тасман от Холандия
достига бреговете на
Нова Зеландия и ги скицира
без да слезе от кораба. След
повече от 100 г. Джеймс Кук,
британски
изследовател,
стъпва на новозеландския
бряг. Започва заселването.
Британците колонизират зелените земи в началото на
1840 г. Местното маорско
население не се примирява
до 1872 г., когато обаче е напълно разгромено.
Територията на далечната
страна обхваща два големи
островаq разделени от 23
км широкия проток на Кук
и още 700 по-малки. Изключително разнообразна
природа: глетчери и гейзери,
фиорди и снежни полета,
дупкиq изхвърлящи серни
газове, езера и пясъчни ивици, вулкани и разнообразен
птичи свят (запазена марка
е птицата киви), водопади и
богати на дървесни видове
гори. Най-големият ледник е
Тасманийският. Само леденият език е с дължина 27 км,
ширина 3 км, дебелина около 6 м и обща площ около 52
кв. км. Тектоничната активност в миналото и до днес
е голяма. Впечатлена съм
от гейзерите и термалните
води в район Роторуа – североизточното крайбрежие на
северния остров. Гледката
е сюрреалистична. Всичко
свисти, клокочи, дими и те
пръска със сярна вода. Бях
свидетел на следната случ-

ва от населението по използване на топлината от земята.
Преди да замина бях чела,
че Нова Зеландия е последният рай на Земята. Тук наистина е истински природен
рай? В днешния свят, изпълнен с динамика и напрежение, зелената земя е полъх
свеж въздух? Има много
растения и животни, които
не могат да бъдат видени никъде другаде по света. Причина за това е, че страната
се е откъснала от големия
континент преди 80 милиона

са загубили способността
си да летят, включително и
кивито. Определих птицата
киви като таралеж с кокоша
перушина и дълъг клюн. Да
ме извинят новозеландците,
защото тя е национален символ. Част от герба е и вид папрат, която лично на мен ми
напомня времето на динозаврите. Толкова шармантно
зелена папрат от ниска до
дървесна не съм виждала
никъде по света. Безмерно
красива зеленина, прорязана
от най-контрастиращи едри
цветове на дървета и храсти,
на фона на наситено сини
езера, водопади, гейзери,
реки и изникващи от нищото
красиво подредени дворове
и къщи. Точно такава фонова снимка съм си сложила на
телефона. Напомня ми далечния рай, за да не забравя
да търся нашия!
Нова Зеландия е мултинационална държава с 13
етноса, като участието на
преселници от Азия (Китай,
Тайланд, Малайзия и др.)

сища. Навсякъде има електрически пастири и земя
с отговорни собственици.
Подредено до болка. Може
да се сравни с Исландия, но
пищната зеленина и по-топлият климат са къде, къде
по-добри. След Австралия
Нова Зеландия е втора в
света по производство на
мериносова вълна. Купих си
такъв пуловер. Триста новозеландски долара, които по
нищо не отстъпват на щатските. Е, редът, чистотата,
закопчаването на колана и

на последна седалка в автобуса, спазването на всички
знаци по пътищата, спокойствието, социалните придобивки… имат своята цена!
Отплеснах се. Още малко
по пасищата: 9 млн. едър
рогат добитък, бройката на
красивите стада от елени
забравих. Радвах се на лама,
викуня, кротко пасящи сред
овце и елени.
Културата на маорите е
синтез от минало, настояще
и бъдеще. Татуиране, риторика, тъкане, гравиране,
взети от дедите и развиващи
се към бъдещето. Има народи, чиято музика все едно е
моя, но тук малко се затрудних. Вибрацията им е друга.
Танците също не можах да
издокарам. Затрудниха ме
томахавката и бойните подвиквания. Новите ми приятели маорите са искрени и
непринудени, както и всички, които населяват красивите новозеландски острови. Черешката на тортата бе
срещата ми с д-р Борислав
Пенчев – бивш, водещ коремен хирург (бившата втора хирургия в гр. Варна),
племенник на доц.Пенчева
– лицево-челюстна хирургия. Е, видяхме се след 20
години. Сълзи, смях, новозеландско вино, много напред
в материално отношение,
шеф на определена секция
към яхтклуба в Окланд. Още
като млад хирург във Варна
хобито му беше строенето

на яхти. С една дума живее
в бъдещето, планува околосветски пътувания, но има
едно но… Защитил е дипломата си до степен да преподава в медицинско училище
за сестри, но без възможност да оперира.
И така, топла лятна вечер
на веранда в окландския му
дом. (Има и имение на някой от малките острови).
След обилна българо-новозеландска вечеря, приготвена от майка му и жена му,
отпиваме местните вина.
След поредния звън той изстреля едно изречение, което се заби в мозъка ми. Да,
мина между чашите, насочи
се към южното небе и се закотви в мислите ми. „Аз все
още сънувам как оперирам“,
каза д-р Борислав Пенчев.
И така: видях рая на Земята, в най-голямото му величие. Обикалях по красивите
фиорди на Национален парк
„Милфорд Саунд“, скачах с
бънджи на Shotover River –
първото комерсиално място
за скокове. Дегустирах вина
в долината Gibson. Бях гост
в Skycity Auckland. Докоснах термални води, фонтани
и гейзери, запознах се с изкуството на маорите. Качих
се на яхтата на Борката.
В заключение: Избирам
скалпела и България!
Д-р Нева Читалова,
заклет пътешественик

практически курс

МНОГООБРАЗИЕ
М
Н О ГО О Б РАЗИЕ В Е
ЕСТЕТИКАТА
С Т Е Т И К АТА П
ПРИ
РИ
В
Ъ З С ТА НОВЯВАНЕ НА 4�ТИ КЛАС КАВИТЕТИ.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
М
ОДУЛНИ ФИБРОСИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
МОДУЛНИ
Н
А ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ
НА
Водещ курса:
Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

Специалист по обща дентална медицина и оперативно
зъболечение и ендодонтия, сертифициран лектор на БЗС от
2006 год., преподавател във ФДМ, София и Варна и ръководител
на Катедрата по Консервативно зъболечение, София, клиничен
консултант на фирмите Kerr, Hawe, Spofa и Kulzer. Участник в 3
интернационални (Германска работна група към ISO- Normционални
comission) проекта и участник и ръководител в 8 национални
проекта.

Практическа част

28 април
2018 г.
гр. София,
Витоша парк
хотел –
малка зала,
от 12.00 –
16.00 часа.

ВА Н Е
З А П И С Т И Е:
С
З А У Ч А 69, 0888
ка: маор постави сурово
яйце върху кипящата, бълбукаща, глинеста кал в мрежесто кепче. Отиде да снима
птицата киви. Аз чаках. Върна се, изтегли кепчето, охлади яйцето в течаща гейзерна
вода и си го хапна. Освен
този примитивен начин на
използване на геотермалната енергия в световен мащаб
Нова Зеландия заема второ
място след Исландия на гла-

години, вследствие на което
природната среда се е развила в изолация. Интересно
е например, че дърветата не
губят листата си през зимата, а остават зелени през
цялата година. На всички
острови няма змии и други
отровни животни, прилепът
пък е единственият местен
сухоземен бозайник. Поради липсата на естествени
хищници много от птиците

непрекъснато се увеличава.
В момента азиатците са 13
% от общото население. Жителите са около 4 милиона,
80% в градовете. Маорите
са 12% от всички. Има два
официални езика: маорски и
английски.
В селското стопанство
цифрите са други. Имат 30
милиона овце. Почти половината от територията на
страната се използва за па-
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В практическата част участниците в курса ще възстановят
4-ти клас кавитети с различна големина и ще направят
възстановявания с фиброщифтове и специални модулни
материали. Работи се с техника на силиконовия ключ и
техниката на свободен моделаж. Специално внимание
е обърнато на определянето на цвета с помощта на
различните характеристики на цвета; послойни техники – с
2 нюанса и полихроматични; на фиксирането на естетични
щифтове в кореновите канали със самоадхезивни цименти
и създаването на т.нар. моноблок. Участниците в курса
имат осигурени и работят върху уголемени зъби с 4-ти клас
дефекти и специални прозрачни моделни зъби с коренови
канали за щифтовото възстановяване. По желание
участниците могат да си осигурят сами екстрахирани зъби,
които да обтурират на курса.

Теоретична част

В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:
• Взаимосвързаности при определяне на цвета с помощта
на 5-те му величини
• Идентифициране на различни цветове на емайла и
дентина
• Монохроматична, полихроматична техника, концепция на
естественото наслояване, хистологична послойна техника,
инкрементален монослой, стратификация по Ванини
• Проблеми и техники на възстановяването на зъби след
ендодонтско лечение
Група
до 10-15 участници.
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РК НА БЗС – ВАРНА
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че редовното Общо събрание
на РК на БЗС – Варна ще се проведе на 06.04.2018
г. от 16.00 часа във ФК – Зала „Пресцентър” при
следния проект за дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС на РК на БЗС –
Варна за дейността през 2017г.
2. Отчет на Председателя на КК при РК на БЗС
– Варна за дейността през 2017г.
3. Отчет на Председателя на КПЕ при РК на
БЗС – Варна за дейността през 2017г.
4. Финансов отчет за 2017г.
5. Обсъждане и приемане на бюджет 2018г. на
РК Варна
6. Промени в Устава на РК на БЗС – Варна
7. Разни
Предложения за промени в дневния ред и
нормативните документи на РК на БЗС – Варна се
подават до 19.03.2018г. в офиса на колегията.
Регистрация: от 15.00г. до 16.00г.
За регистрацията носете членските си карти!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата годишнина на д-р Емине Хайрула Мехмед,
като и пожелава здраве, много късмет, лично
щастие,чудесни мигове и много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС-Кърджали

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 годината.
8. Разни.
Предложения за промени в дневния ред и нормативните 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!

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 проследяването
на това лечение. Предложени са методи за определяне ширината на клапанната зона при изцяло
обеззъбена горна челюст. Публикувани са предизвикалите силен интерес лекции на Научния
Конгрес в Бургас 2017 за контрол и превенция на
инфекциите свързани с медицинското обслужване в денталната практика

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
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РК НА БЗСГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от Устава на РК на
БЗС - гр. Велико Търново и решение УС на РК на
БЗС гр. В. Търново се свиква:
Редовно Отчетно събрание на 14.04.2018г от
10.00 ч.в залата на Община Велико Търново при
следния дневен ред:
1. Лекция на тема: Разпознаваме ли алергичните
реакции в денталната практика? Лектор- Доц. д-р
Илияна Стоева
2. Отчет на Председателя на УС на РК – В.
Търново за 2017г.
3. Отчет на Председателя на КК на РК – В.
Търново за 2017г.
4. Отчет на Председателя на КПЕ на РК – В.
Търново за 2017г.
5. НРД-2018г.
6. Разни
Д-р Румен Тодоров
Председател на РК на БЗС-В. Търново

РК НА БЗС БУРГАС
СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС-БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 8 ал. 1 от Устава на РК на БЗС
гр. Бургас и решение на УС от 09.01.2018 год.,
се свиква годишно отчетно-изборно събрание и
лекционен курс по програмата на СДО, които ще
се състоят на 24.03.2018 год. /събота/ в зала „Компас“ на хотел „България” при следния дневен ред:
9.00 - 9.30 ч. - Регистрация
9.30 - 13.00 ч.
1. Отчетен доклад на Председателя на УС на РК
гр. Бургас
2. Отчетен доклад на Председателя на КК
3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ
4. Финансов отчет за 2017г. и приемане бюджета за 2018г.
5. Промяна на Устава на РК на БЗС гр.Бургас
6 .Избор за попълване на състава КК и делегати
за конгреса на БЗС
7. Разни
7/а Избор на ЛДМ за 2018г.
Съгласно чл. 8 ал. 3 от Устава на РК на БЗС гр.
Бургас крайния срок за подаване на предложения
и допълнения на дневен ред на събранието и изменения и допълнения на нормативни документи
е 06.03.2018 год. /две седмици преди обявената
дата/.
За регистрация носете членски карти!
13.00ч. - 13.30 ч. Почивка
13.30 ч. - „Съвременна обработка на кореноканална система. Особености при зъби с незавършено кореново развитие”, Лектор: Д-р Йордан
Търпоманов
РК на БЗС гр. Бургас
Председател на УС
Д-р С. Буджева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите
годишнини на д-р Спаска Фезова, д-р Диана Цинцарова, д-р Снежана Крачанова, д-р Катя Гогулева, д-р Елена Урумова и д-р Петя Чонгова, като
им пожелава здраве, много късмет, лично щастие,
истински хора до тях, чудесни мигове и много
лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград
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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, компресор,
фотополимерна лампа, стол за пациент,
стол за стоматолог, 2 бр. метални шкафа,
стерилизатор нефункциониращ гр. Варна,
0893683329
Продавам работеща стоматологична машина ЮС 7М и стол за пациента;
компресор; автоклав и шкаф за автоклава; метален шкаф за инструменти. Тел.
0889327099
Продавам апарат за зъбна електрофореза и изследване на виталитета“ ЙОНОВИТ-ИВ-1“и амалгамобъркачка. Цена по
договаряне. GSM 0896255251
Продавам ЮС 7М, компресор, автоклав Exacta Mocom, електрокаутер и подвижна работна масичка. Цена по договаряне. За контакт тел. 0887 300 550, София
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 върви и фотополимерна лампа и апекс локатор. - 0888-269463 гр. София
Продава се стоматологична машина
Anvita - модел 2014 год. Горно окачване, с
рефлектор E- comm Италия, ултразвук. Телефон за контакт - 0888215351.
Продавам работещ зъболекарски кабинет в гр. Ямбол - в центъра на града,
подходящ е за работа и живеене, тъй като
се намира в жилищен блок и апартамента
е 70 квадр. метра. Практиката съществува
от 1994 год.Кабинета е оборудван с всичко необходимо (ултразвук, фотополимерна
лампа, амалгамобъркачка) включително и
с дребен инструментариум и консумативи,
както го изисква добрата дентална практика. Може да се започне работа веднага.
Цената за апартамента с денталната практика, с всичко гореспоменато е 32000 Евро
- тел.0895683896
Продавам дентален юнит Анвита в перфектно състояние. Телефон: 0887823004
Продавам стоматологичен стол „Олсен“ в отлично състояние с периферия и
помощна масичка 1800лв. Намира се във
Варна. За контакт 0888871000
Продавам или отдавам под наем чисто
нов напълно оборудван кабинет в Благоевград. Д-р Георгиев. 0887003868
Продавам два броя машини ЮС 7 медия. За информация: 0887/ 532 736 – Д-р
Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2 бр.стом.
стол.(текмил, дентсан) работещ дентален
кабинет в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317
Продавам стоматологичен стол Юнит
ЮС-7М и амалгамобъркачка с дозатор. Телефон: 0898/740 145
Продавам оборудване за зъболекарски кабинет, състоящо се от зъболекарски
юнит ,,Медия“, компресор, метални зъболекарски шкафове, фотополимерна лампа
и други уреди и инструменти. Юнита е запазен и с допълнително вградена светлина
за турбината KaVo. Предлаганите апарати
и уреди могат да се закупуват и поотделно.
Тел. за връзка :0887430938
Продавам стом. машина Медиа в отлично състояние, периферия, турбинен
наконечник с пуш бутон, стол за пациента,
стол за стоматолога, компресор - 800 лв.
0878 671036
Разпродавам на атрактивни цени: едър
и дребен инструментариум, шишенца за
опалова аптечка, борчета, гумички, канални инструменти, медикаменти - базарсен
и други пособия, турб. наконечник с пуш
бутон 0878 671036
Продавам стоматологичен юнит „ЮС7 медиа“, наконечници, компресор и нови
резервни части. Цена - 750 лв. юнитът е
инсталиран. Възможна е демонстрация.
София. Телефон за контакт : 0888576440.
Продава се пълен комплект стоматологично оборудване CHIRANA 690, цена
1000 лв. - Гизела Жейкова 0897 890980,
0892 377020
Продавам стоматологична машина Медия- ЮС-5. Напълно рециклирана с претапициран стол за пациента, заедно със сух
стерилизатор. Цена по договаряне. Тел.:
0877729309
ДАВА ПОД НАЕМ
Дава се под наем дентален кабинет в
община Сунгурларе. Зъболекарският кабинет е с разработена практика от 10 години.
В съседство има ветеринарна лаборатория
и аптека. Напълно оборудван и обзаведен,
има санитарен възел, фоайе. Разполага и с
рентген. 0 89 420 14 82
Отдава се помещение под наем, 36
кв.м., подходящо за стоматологична практика, намиращо се в София, кв. Лозенец,
ул. Банат 1 ( ъгъла на „Банат“ и „Вапца-

ров“) Лице за контакт - Гизела Жейкова
0897 890980, 0892 377020
Давам кабинет под наем, център, площад „Лъвов мост“ София GSM 0887601064
Давам под наем на смени (250лв) или
на цял работен ден (450лв ) напълно новообзаведен и новооборудван зъболекарски
кабинет на партерен етаж в нова жилищна
кооперация в близост до мол София. Кабинетът разполага с: чакалня,отделно помещение за почивка с кухненски бокс плюс
малко складово помещение. Телефон за
връзка - 0888667454
Давам под наем напълно оборудван
стоматологичен кабинет (разработена
практика) в с. Бата, общ. Поморие. За връзка тел. 0888463072 След 18:30ч.
Давам смяна под наем в стоматологичен кабинет в центъра на София. За контакти - 0888/358-413
Давам под наем смяна в зъболекарски
кабинет в гр. Пловдив, ул.”Върховръх” №
2. За информация: 032/ 25 24 32
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална 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 информация:
0888/ 34 77 49
Дава се смяна за работа в дентален кабинет под наем в гр. Пловдив, 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 кабинет в гр.
Асеновград. За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Пловдив. За информация: 0897/ 988 845
Дава се под наем напълно оборудван
стоматологичен кабинет. Гр. Пловдив,
ул.”Волга” № 46. За контакти: Д-р Кръстев
– 0897/ 988 845
Давам под наем смяна в стоматологичен кабинет гр. София кв. Лагера. тел
0887450326 д-р Владимирова
Давам кабинет под наем, център, площад „Лъвов мост“ София GSM 0887601064
Даваме под наем помещение подходящо за стоматологичен кабинет, намиращо
се в офис сграда в гр.Варна. Тел: 052 301
831, 087 999 0927.
Отдавам под наем два стоматологични
кабинета с обща чакалня и WC. Практиката съществува от 1992г. на бул.“Пенчо
Славейков“- срещу Медицинска Академия. Напълно оборудвани с апаратура
,наконечници, едър инструментариум и
автоклав. Налична голяма рекламна площ
към булеварда. София. Телефон за контакт:
0888576440.
Отдавам под наем помещение 62m2,
регистрирано със статут за два стоматологични кабинета, стерилизационна и
обща чакалня. Необорудвано. Намира се в
кв.“Лозенец“ , на ул.“Сребърна“. Комуникативно място – спирки на трамвай, автобуси, метро. На 100м. от МОЛ „Парадайз“
. София. Телефон за контакт : 0888576440.
Давам под наем на смени (250лв смяна)
или на цял работен ден (450лв ) напълно
новообзаведен и новооборудван зъболекарски кабинет на партерен етаж в нова
жилищна кооперация в близост до мол София. Кабинетът разполага с чакалня, както
и с отделно помещение за почивка с кухненски бокс плюс малко складово помещение. Телефон за връзка - 0888667454
Давам смяна под наем в модерна дентална клиника в Кв. Манастирски ливади.
Тел: 0899293067
Давам под наем зъболекарски кабинет
в центъра на гр.Пазарджик. За справки 0888134050.
Давам под наем обзаведен стоматологичен кабинет в гр. Варна, за половин
смяна Ж.к. „Младост“ - Поликлиника
„Младост“ 315 Д. Цена - по споразумение.
За връзка - 0889 959643
ТЪРСИ
Търси лекар по дентална медицина за
работа на процент в разработен кабинет
в ж.к. Люлин център. За контакт - 0888
925378
Разработен стоматологичен кабинет
в София търси дентален лекар. Работи се
със стоматологична сестра. В кабинета има
рентген и постоянен пациентопоток. Д-р
Йорданов 0888 46 98 12
Търся стоматолог за работа в стоматологична клиника в центъра на град Бургас.
тел: 0888 78 55 09
Фирма изкупува отработена амалгама
на цена - 100 лева за килограм. Тел. 0899
948 166.
Бих искала да свържа с колегата,
пуснал обява за продажба на американски
стол A-dec, но няма посочени координати
за връзка. desipeneva@yahoo.com
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АКТУАЛНО
АВАНГАРДНА
РЕКОНСТРУКТИВНА
ОПЕРАЦИЯ
Екип от лицево-челюстни хирурзи, ортопеди и съдови хирурзи
на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда извършиха сложна
мултидисциплинарна
операция
с автоложна присадка от пищялна кост. Медиците конструираха
и присадиха нова челюстна кост
на пациентка с тумор. Авангардната реконструктивна операция
ще позволи на пациентка с тумор
на долната челюст да се храни и
живее нормално, съобщават от лечебното заведение. Сложната хирургична интервенция, при която
долната челюст на пациентката бе
заместена с кост от подбедрицата
й, е извършена от екипи на лицево-челюстния хирург доц. Антон
Джоров, доц. Васил Яблански началник Клиника по Ортопедия
и травматология, и проф. Васил
Червенков - началник на Клиника
по Съдова хирургия. Операцията
е продължила около 9 часа. Пациентката е диагностицирана с амелобластом на долната челюст, след
забелязана подозрителна област на
рентгенова снимка при изваждане
на мъдрец. Туморът има рецидивиращ характер, разраства се и
може да обхване съседни тъкани и
органи, и често преминава в злокачествена трансформация. Адекватното лечение налага отстраняване
на долната челюст в 1/3 от обема
й. Това поражда необходимостта от заместването й, за да може
пациентката да се храни и да има
нормален външен вид. Операцията протича на няколко етапа. Найнапред доц. Джоров с помощта на
д-р Веселин Николов и д-р Дойчин
Дочев отстраняват засегнатата от
тумора челюстна кост, докато екипът ортопеди – доц. Яблански и
д-р Евгени Влаев паралелно взема
автоложен трансплантат - част от
малката пищялна кост (фибулата)
на пациентката, заедно със съпътстващите артерия и вена (фибуларен автотрансплантат). Присадката
е обработена, оформена анатомично и фиксирана, след което екипът
съдови хирурзи – проф. Червенков
и д-р Николай Вълчев извършват
микрохирургичното свързване на
нейните хранещи съдове със съдовете в челюстната област.

ПЕРЛАТА НА
МЪДРОСТТА
Ракът на маточната шийка е второто по честота раково заболяване
сред жените под 44 години в целия
свят. На всеки 2 минути в света
една жена умира от заболяването.
В Европа това се случва на всеки
18 минути, а в България всеки ден
една жена умира от рак на маточната шийка. По данни на Българския национален раков регистър
всяка година в България се разболяват около 1100 жени. В световен
мащаб годишно се диагностицират
над 530 000 нови случая и според
експертите, ако няма сериозни усилия, насочени към предотвратяването на РМШ, тази цифра би достигнала 1 милион нови случая на
година през 2050 г. Редица научни
публикации доказват, че 75% случаите на рак на маточната шийка
могат да бъдат предотвратени чрез
редовни прегледи и цитонамазки,
а в комбинация с имунизация във
възрастта 11-18 години заболяваемостта от рак на маточната шийка
може да бъде намалена с 94%. Поради тази причина и тази година
институции, експерти и пациентски организации се обединяват
срещу твърдения, които поставят под съмнение безопасността,
ефикасността и имуногенността
на ваксините без никакви меди-

цински доказателства. Научната
общественост в световен мащаб е
категорична, че профилът на безопасност на имунизациите остава
висок, като ползите многократно
надхвърлят рисковете. По данни
на Европейския център за контрол
и превенция на заболяванията процентът ваксинирани момичета в
Европа варира между 17 и 84%,
като програмата в Шотландия води
класацията с обхват от над 90%, а
в Англия и Португалия той е над
80%.

МАРС,
ВИКА ЗЕМЯ
Фондация ELEVATE ще осигури
пълна стипендия на българско дете
за Space Camp Turkey 2018. Това е
един от трите космически центъра за обучение в света, създадени
по модел на NASA, като в Европа
Space Camp Turkey e единственият
функциониращ учебно-тренировъчен лагер, който се намира в гр.
Измир, Турция. По този начин се
стимулират и децата и младежите
на България да мечтаят и дръзват
да постигат високи цели, а защо
не и някой от тях да бъде третият
българин в космоса. През Space
Camp в САЩ са минали и децата на известни личности, както и
самите те, като Том Ханкс, Чарлийз Терон, Брус Спрингстийн и
др. Програмите на космическия
център дават възможност на деца
и младежи на възраст от 9 до 15
години с интереси в науката да работят със съвременни технологии
и тренажори в областта на астрономията, роботиката, астро-физиката и биологията. Участниците
обличат скафандри, тренират на
реални тренажори за подготовка на
астронавти, изпробват движенията
в безтегловна среда, упражняват се
в предната палуба на совалка и т.н.
След преминаване на програмите
участниците получават сертификати, които са високо ценени в голям
брой училища и университети по
света. 10 астронавти са alumni на
Space Camp в САЩ.

ОПАСНА
КОРУПЦИОННА
СХЕМА В МУСОФИЯ
Специализираната прокуратура
повдигна обвинение на шестима души за незаконен прием на
студенти с фалшиви документи в
Медицинския университет в София. На обвиняемите е определена
мярка за неотклонение парична
гаранция от по 200 хил. лв. Седмица по-рано при акция на ГДБОП
бяха иззети документи и отведени
за разпит служители на университета. По данни на прокуратурата
организираната престъпна група е
действала от 2015 до 2017 година.
Чрез фирма посредник са набирани
желаещи да станат студенти. След
това са били записвани с фалшиви
документи, а изпитите им се уреждали от длъжностни лица в Медицинския университет. Приемането
по този начин е струвало между 40
000 - 50 000 евро. До момента са
установени над 20 чуждестранни
студенти, приети чрез престъпната схема. Остава въпросът какви
дипломи са получавали въпросните „студенти“. Преди 2 години
за подкуп от 600 лв. служител във
Великотърновският университет
получи ефективна присъда от 2 години затвор.

ПРОМЕНИ В
ПОЛИТИКАТА НА
ФЕЙСБУК
Фейсбук се опитва да увеличи
времето, което потребителите пре-

карват в нея и в нейните приложения, и да продаде вниманието им
на рекламодателите. Реформата
на новинарския фийд, която ще
измести публичните страници от
него за сметка на семейството и
приятелите, също ще повлияе. Тя
ще „задуши“ органичното разпространение на съдържание от страниците на медии и бизнеси и така
ще увеличи плащането за реклама.
В същото време разпространението на видео може да привлече към
социалната мрежа и дял от рекламите, излъчвани по телевизията.
Фейсбук ще има нужда от време, за
да приложи новите си инициативи,
но издателите вече намират компанията за арогантна. В последните
години тя окуражи създаването
на нови типове съдържание – например видео на живо, а след това
смени курса. Този подход има смисъл от продуктова и от инженерна
гледна точка, но създава проблеми
на медиите. Пример за това бе внезапното решение съдържанието на
медии да бъде преместено в новия
фийд Explore (то бе приложено в
шест държави). Големите словашки медии регистрираха 400% спад
в интеракциите с потребителите и
загуба на две трети от разпространението си в социалната мрежа.
Казано по-просто Фейсбук иска
комуникация лице към лице, а не
използването за други цели, или
просто ще се стартира друг проект.

РОБОТ ПОЛУЧИ
МЕДИЦИНСКИ
ЛИЦЕНЗ
Роботът Xiao Yi, разработен от
университета Цинхуа, е преминал
Националния медицински лиценз
на Китай. Той е получил 456 при
максимални 600 и минимум необходими 96 точки. Xiao Yi е положил изпита едновременно с други
изпитвани, но в отделна стая и под
наблюдението на десетима души
от екипа, работил с него за изпита.
За да получи добър резултат, подготовката на робота е започнала
през юни 2016 г., като изследователите са въвеждали в „мозъка“ на
хуманоида знания от медицински
учебници. Въпреки това изследователите признават, че все още
имат много дълъг път, преди Xiao
Yi да стане квалифициран лекар.

РОБОТИЗИРАНА
ЦИСТЕКТОМИЯ И
У НАС
Уролозите в Аджибадем Сити
Клиник Болница Токуда извършиха първата у нас роботизирана цистектомия с изграждане на пикочен
мехур. Отстраняването на пикочния мехур на пациента се налага
поради онкологично заболяване.
Обичайно в България цистектомията се извършва с отворен оперативен разрез. В Токуда от няколко
години практиката е интервенцията да се извършва лапароскопски.
Робот-асистираната цистектомия
с хирургичната система DaVinci е
естествена еволюция на уменията
и технологичното развитие на урологичния екип, начело с д-р Калоян
Давидов. В реализирането й участват още д-р Асен Александров, д-р
Адриан Попов и операционна сестра Рая Чонкова. В рамките на продължила близо 6 часа операция,
първо е отстранен пикочният мехур и прилежащите лимфни възли
в малкия таз, а след това е изграден
нов пикочен мехур от тънко черво
на пациента. Това е резервоар, който създава механизъм за отвеждане
на урината, възможно най-близък
до естествения. Изграждането на
такъв резервоар е алтернатива,
която спестява необходимостта
урината да се отвежда извън тялото през изкуствено създадени отвори и позволява пациентът да запа-

зи оптимално качество на живота.
Предимствата на робот-асистираната цистектомия пред лапароскопската е в изключителната
прецизност на робота. Системата
разполага с десеткратно оптично
увеличение, спрямо до 5 пъти при
лапароскопската апаратура, което
дава много по-добър поглед върху
оперативното поле. Инструментите на Da Vinci са създадени с подвижността на човешка китка, която
липсва на лапароскопския инструментариум и позволява изключителна хирургична прецизност. За
пациента това означава минимална
кръвозагуба, минимална травма и
бързо възстановяване.

ПАРАЛЕЛЕН
ИЗНОС
Единодушно Комисията по здравеопазване в Народното събрание
прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина. С него се
регламентира редът за установяване на липса на лекарства при
паралелен износ. Изпълнителната
агенция по лекарствата вече ще
може да издава забрана или ограничаване на износа на липсващи за
българските пациенти медикаменти. За първи път ще бъде създадена
информационна система, която ще
следи движението на лекарствените продукти. Предвиждат се по-високи санкции, при извършване на
нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък, като за търговците на
дребно глобата е в размер от 10 000
до 20 000 лв. при първо нарушение
и от 25 000 до 35 000 лв. при повторно нарушение , а при търговците на едро имуществената санкция
е в размер на от 10 000 до 25 000
лв., и при повторно нарушение –
отнемане на разрешението за търговия на едро със заповед на ИАЛ.
За всеки, който извърши износ на
лекарствени продукти в нарушение на разпоредбите за износ на
лекарствени продукти от закона е
предвидена глоба, съответно имуществена санкция в размер от 50
000 до 100 000 лв.

МАЙСТОР
ЛОВЕЦ
Тенденцията назад към природата не е нова. Jägermeister е уникална билкова напитка, разработена
от Кърт Маст по тайна рецепта,
използваща комбинация от 56 натурални съставки. Рецептата не е
променяна, откакто е била създадена в Уолфенбутел, Германия, преди
повече от 80 години. Ако разгледате по‑внимателно Jägermeister
– отличителната зелена бутилка,
етикетът и самият билков ликьор
– бързо ще разберете, че всичко се
върти около горите и ловуването.
Създателят на Jägermeister – Кърт
Маст, е имал страст към ловуването и е посветил своя ликьор на
ловците. Изборът на име не бил
толкова труден, той избира името
„Jägermeister“ (от немски „майстор
ловец“) – термин, който вече е добре познат като професия, поради
вековната традиция на ловуването. За етикета отпред Кърт Маср
избира куплет от известната ловна поема на Оскан фон Райзентал
(1830-1898): „Едната чест ловецът
брани, опазвайки играта своя, ловува, уважавайки целта си, с почит
към Създателя и неговите твари“.
Mast-Jägermeister SE води началото си от германския град Уолфенбутел, Долна Саксония. Само там
и до днес компанията произвежда
Jägermeister. Днес, приблизително
900 човека работят за семейната
компания.

АКЦЕНТИ
ДА ХАКНЕШ
ХОРАТА
За психолога Адам Алтър
проблемът е, че социалните
мрежи тласкат хората към
компулсивна и дори пристрастяваща употреба. Според него
това се дължи на намеренията
на компании като „Фейсбук“ и
„Туитър“ да създадат „лепнещи“ продукти, към които потребителите се връщат отново
и отново. „Те правят всичко
възможно да се погрижат не
за добруването ни, а за това да
прекарваме възможно повече
време в продуктите, програмите и приложенията им. Това е
главната им цел: не да създадат
добър продукт, заради който
хората са щастливи и това да
го направи печеливш, а да направят продукт, който хората
не могат да спрат да използват
и това да го прави печеливш“.
Допаминовите
въртележки
„съсипват функционирането
на обществото. Няма граждански дискурс, няма сътрудничество, а грешна информация
и лъжи. Това е глобален проблем. Самите основи на човешкото поведение ерозират.“
Приложението Moment следи
колко време потребителите
прекарват, зяпайки в телефоните си всеки ден. Средно –
повече от четири часа. Самото
число е стряскащо, казва създателят на Moment Кевин Холеш. Когато онлайн рекламата
на известна марка се появи
до джихадистко видео, това е
проблем. Затова най-големите британски рекламодатели
призоваха Facebook и Google
да приемат общи политики за
засичането и премахването на
неподходящо съдържание.. Рекламодателите са обезпокоени,
тъй като потребителите са все
по-скептични към дигиталната реклама.

КАКВО
ОЦВЕТЯВА ЗЪБИТЕ
Балсамовият оцет има голям
процент наситени киселини и е
силно пигментиран, което съвсем не е добър факт за зъбите.
Прибавянето му за овкусяване
на дресинги е приемливо, тъй
като някои зеленчуци като марулята, създават бариера и не
позволяват на оцета да оцвети
зъбите. Ягодите са сочни и питателни плодове. Те са предпочитан плод за закуска или
различни десерти, но техните
богато оцветени пигменти се
задържат по емайла на зъбите.
С наслагването си те придават
на зъбите нежелан оттенък.

ПО-МАЛКО
СРЕДСТВА ЗА
ОБУЧЕНИЕ
Държавата планира да ореже
с малко над 600 лева издръжката, която отпуска за обучението на студентите по медицина и
стоматология у нас. Проект на
постановление предвижда от
6514,20 лева тя да стане 5890,50
лева. Мотивите на министерството са свързани с това, че
в момента има огромен дисбаланс между специалностите с
най-ниска и най-висока субсидия, както и че медицинските
вузове получават много пари
от платени студенти и това
няма да ги ощети финансово.
Изданието припомня, че такова предложение бе внесено
и миналата година, но тогава
Върховният административен
съд отхвърли идеята след протест на студенти.

