ЗА ПРАКТИКАТА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИЗВЪН КАБИНЕТА

СТР. 2

СТР. 8

СТР. 14

ДЕНТАЛНА
АМАЛГАМА –
СРОКОВЕ И
ИЗИСКВАНИЯ

БРОЙ 6 ГОДИНА XVI ЮНИ 2018

ЛЕЧЕНИЕ НА
СЛУЧАИ С
ФРАКТУРИРАНИ
ИНСТРУМЕНТИ

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

XVIII научен конгрес на БЗС

ЗА МАЛКО ДО
МАЛТА И КАКВО
ОЗНАЧАВА ДА СИ
ЗЪБОЛЕКАР ТАМ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

НФДМ - ХАСКОВО - 2018 Г.
Шестият национален форум по дентална медицина ще се
проведе на 14, 15 и 16 септември 2018 г. в гр. Хасково.

ЕТАЛОН ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Благодарим на всички, които допринесоха за успеха на конгреса!

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 06.10.2018 г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста“, ще се проведе
ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семинара е: „Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област“. Очаквайте
програмата на форума!

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЕРЕЯ ДЕНТ
Есенната сесия на Регионален форум по дентална медицина
„Верея дент“ ще се проведе на 6.10.2018 г., събота. Денят съвпада с празника на град Стара Загора.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
БАНСКО - 2018
Традиционният форум ще се проведе на 12, 13 и 14 октомври
в гр. Банско, гранд хотел „Банско“. Откриването е предвидено
за 12 октомври от 16.30 ч., последвано от лекция на д-р Силвия
Димитрова от 17 ч.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
„МАДАРСКИ КОННИК“
С решение на УС на РК на БЗС-Шумен, следващият НФДМ
„Мадарски конник“ ще се проведе от 8 до 10 февруари 2019 г.

Официалните гости и международните лектори

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ
ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 11 и
12 май. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.
Участници в конгреса
Морето!
Най-голямото събитие!

Т

ака започва едно от стихотворенията на „Пощальона на
щастието“ – Христо Фотев, поет от Бургас, разбира се.
Като най-романтичния научен конгрес бе определен
XVIII-я научен конгрес на БЗС от председателя на Организационния комитет и председател на БЗС, д-р Николай Шарков.
Няма как да е иначе. Липите в Бургас бяха цъфнали седмица
по-рано от обичайното и техният аромат се усещаше из целия
град. Морето в дълбокия залив бе изключително чисто, а част от
централната част на града ни посрещна с нова премяна от цветя и
система за разхлаждане на въздуха по целия „Богориди“.
Времето бе по поръчка и за тържественото откриване на найголемия научен форум, въпреки че проливният дъжд се лееше над
останалата част от Бургаския залив.
„Конгресът, който премина през годините, претърпя много
метаморфози, премина успешно своя „пубертет“ и днес може да
кажем, че вече е завършен и успешен проект, еталон за взаимодействие на професионалисти от различните сфери на денталната
медицина в теоретично и практическо направление“, с тези думи
се обърна към участниците д-р Н. Шарков.
На стр. 3

Награждаването на доц. Иван Куликов с отличието „Почетен член на БЗС“

Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Бургас.
Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска изложба и богата съпътстваща програма. Запазете си датата.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
СЛИВЕН - 2020
Националният форум по дентална медицина, организиран
от РК на БЗС - Сливен, ще се състои през година. През 2020 г.
ще се проведе на 27 и 28 март.

Работен момент от заседанието на УС на БЗС, проведено
преди конгреса
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КОЛОНКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОЦЕНКА НА
РИСКА ЗА БЗС

Уважаеми колеги,
Уважаеми приятели,

В

предишния брой на
вестника
публикувах
статията „Основни ценности за БЗС“, защото един от
най-честите въпроси, задавани
от редовните членове на Съюза е: „Какво ни дава БЗС?“.
В този брой публикувам
„Оценка на риска за БЗС“,
оценка която досега не е правена, а е изключително важна
за създаването на Стратегия
на Съюза. Статиите са част от
лекцията ми „Насоки за Стратегия на БЗС“, изнесена пред
Управителния съвет на БЗС на 06.06.2018 г. Лекцията е основа
за изработването на бъдещата Стратегия. Не претендирам за изчерпателност. Приятно четене!
І. ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА НА РИСКА
1. Възможен конфликт на интереси в ръководството (национално и
районно) и служителите;
2. Липса на знания (невежество) и компетентност на ръководството
(национално и районно нива), слаба или липса на отговорност
към задълженията му, опит за заобикаляне на Устава и разписаните правила на БЗС;
3. Ниско ниво на уменията и компетенцията на ръководството на
БЗС (национално и районно нива) и доброволците.
4. Конфликт на интереси с партньори – сключване на договори,
подкупи, комисионни, привилегии;
5. Липса на дългосрочна стратегия и честа смяна на ръководството
(национално и районно нива);
6. Липса на знания на процедурите според законите, подзаконовите
актове, Устава и документите на БЗС.
7. Неправилни или неточни изказвания от името на БЗС;
8. Конфликти между ръководителите (национално и районно нива),
които са на субективна основа;
9. Липса на адекватни взаимоотношения или конфликт на интереси
при спорни въпроси между ръководството и служителите (национално и районно нива);
10. Недостиг на служители;
11. Липса на компетентност от служителите;
12. Липса на корпоративен начин на мислене у служителите;
13. Конфликт между служителите;
14. Работа на служителите извън работното им време и финансовите
последици от това;
15. Ниско заплащане на служителите;
16. Напускане на служители.
ІІ. ВЪНШНА ОЦЕНКА НА РИСКА
1. Липса на реална подкрепа за идеите, предложенията и позициите
на БЗС от законодателната и изпълнителната власт;
2. Липса на подкрепа за отстояване на позициите БЗС от сродните
български съсловни организации;
3. Липса на подкрепа за отстояване на позициите БЗС от сродните
международни съсловни организации;
4. Липса на подкрепа на гражданското общество;
5. Липса на подкрепа на организациите на пациентите;
6. Свръх брой зъболекари в България;
7. Неравномерно разпределение на лечебните заведения на територията на страната;
8. Подронване авторитета на БЗС отвътре с фалшиви новини от
страна на отделни членове;
9. Подронване авторитета на БЗС с извършени доказани престъпления (финансови и др.) от негови отделни членове;
10. Намаляване или липса на интерес на членовете на БЗС към дейността на Съюза, особено в големите районни колегии.
11. Медийни атаки срещу „белите престилки“;
12. Прекъсване или неподновяване на договори и загуба на партньори на БЗС;
13. Липса на интерес (предизвикан или поради качеството им) към
научните форуми на БЗС;
14. Провал на научни форуми поради финансови фактори;
15. Слабо участие или неучастие в провеждането в страната на световни, европейски или национални дентални събития, програми
и др.;
16. Бойкотиране на провеждането в страната на световни, европейски или национални дентални инициативи, програми и др.;
17. Слаби или липса на правилни връзки с обществеността (PR).
18. Превръщането на професията в бизнес;
19. Дерегулирането на професията на европейско ниво;
20. Навлизането на трети играчи на сцената на денталната медицина;
21. Създаването на нови длъжностни характеристики в денталната
медицина в България.
22. Създаване на нов(и) факултет(и), частен (частни) или държавен
(държавни) в България;
23. Дигитална дентална медицина;
24. Роботизирането на професията.
Д-р Н. Шарков,
председател на УС на БЗС

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД БОРИЛИТЕ
СЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И
ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

З

а поредна година РК на БЗС
– Пловдив уважи борилите се
за Освобождение и Обединение на България. На 4 май, годишнината от гибелта на Гоце Делчев,
бяха поднесени цветя на гроба му,
намиращ се в църквата „Свети
Спас“ в Скопие. Датата беше почетена и от много други официални

лица и институции, както от България, така и от Македония.
На 6 май, от името на РК на БЗС–
Пловдив, беше поднесен венец на
мемориалния комплекс – военно
гробище на бойци от 11-а пехотна
Македонска дивизия в Ново село,
Македония. Събитието, организирано от председателя на фонда-

ция „Българска памет“, д-р Милен
Врабевски, беше уважено също
така от президента на България
Румен Радев, евродепутати, военни аташета на дипломатическите
представителства в Македония,
много други официални и частни
организации и лица.
РК на БЗС – Пловдив

ЗА ПРАКТИКАТА

ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА –
СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Считано от 1 януари 2019 г.,
денталната амалгама се използва
само в предварително дозирана
капсулирана форма. Забранена е
употребата на живак в насипно
състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина.
2. От 1 юли 2018 г. не се използва дентална амалгама за дентално лечение на пациенти с млечни
зъби, на деца под 15 години и на
бременни или кърмещи жени, освен когато това се счита за абсолютно необходимо от страна на
практикуващия специалист по
дентална медицина въз основа на
специфичните медицински нужди
на пациента.
3. До 1 юли 2019 г. всяка държава членка определя национален план относно мерките, които възнамерява да приложи за
постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама.
Държавите членки публикуват
своите национални планове в интернет и ги предават на Комисията
в срок от един месец от приемането им.

4. Считано от 1 януари 2019 г.,
лицата, отговарящи за дентални
практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват
пломби от дентална амалгама или
зъби, съдържащи такива пломби,
гарантират, че техните практики са
оборудвани с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на
частиците амалгама, включително
и на тези, които се съдържат в използваната вода.
Лицата, отговарящи за дентални практики, гарантират, че:

а) амалгамните сепаратори,
въведени в експлоатация, считано от 1 януари 2019 г., осигуряват
ниво на задържане на най-малко
95% от частиците амалгама.
б) считано от 1 януари 2021 г.,
всички използвани амалгамни сепаратори осигуряват нивото на задържане, посочено в буква а).
Амалгамните сепаратори се поддържат в съответствие с указанията на производителя, за да се осигури възможно най-високото ниво

на задържане.
5. Счита се, че капсулите и амалгамните сепаратори, които отговарят на европейските стандарти или
на други национални или международни стандарти, които гарантират еквивалентно ниво на качество
и на задържане, изпълняват изискването, предвидено в параграфи
1 и 4.
6. Практикуващите специалисти
по дентална медицина гарантират,
че техните отпадъци от амалгама,
включително амалгамни остатъци,
частици и пломби, както и зъби
или части от тях, замърсени с дентална амалгама, се обработват и се
събират от управомощено учреждение или предприятие за управление на отпадъци.
При никакви обстоятелства
практикуващите специалисти по
дентална медицина не изпускат
пряко или непряко такива отпадъци от амалгама в околната среда.
Част от РЕГЛАМЕНТ 852, приет на 17 май 2017 година от Европейския парламент, задължителен за страните членки на ЕС.

ИЗТОЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА
БНТ излъчи репортаж за журналистическа проверка на Мария Чернева - „Зъболекари източват
касата“ за заплатени, но неизвършени дейности на
майка и син от дентална клиника в гр. София през
2017 г. Договорът с касата е прекратен на 20 февруари т. г., но лекарят по дентална медицина Хр. Л.,
работещ в клиника с управител д-р Ж., продължил
да си приписва дейности като част от друга практика. Само по конкретния случай има протокол за
неоснователно получени суми от 290 лева, които ще
трябва да връща.
80000 пациенти са прегледали информацията, съдържаща се в здравното им досие.
Уважаеми колеги,
Като председател на УС на БЗС категорично заставам зад изразените позиции в публичното пространство от д-р Ем. Давчев, д-р О. Гладков и д-р Св.
Гачев по повод репортаж на БНТ излъчен на 16.06.2018
г. в централната емисия „По света и у нас“.
1. С нарочно писмо до председателя на Комисията
по професионална етика на БЗС сезирам Комисията,

която да предприеме всички законово съобразни и уставно съобразни действия за изясняване на случая.
2. Напомням, че на две поредни заседания на УС на
БЗС, на 24.03.2018 г. и на 06.06.2018 г., в нарочни точки от дневния ред бе обсъден и гласуван инструментариум за изваждане на светло на некоректни колеги,
меко казано, за да се намали обема на злоупотреби с
нашия - на всички членове на БЗС, бюджет на НЗОК
за заплащане на честно положен труд.
Наред с това на 12.06.2018 г. бе проведена среща с
ръководството на НЗОК по темата, на която среща
страните се договориха НЗОК да предостави данни
по районни колегии и изпълнители на дентална помощ
за изразходването на бюджета на НЗОК за периода
декември 2017 г. – юни 2018 г.
Напомням също така, че на предстоящото заседание на УС на БЗС на 14.09.2018 г. ще бъдат обстойно
обсъдени всички предприети действия, както и предоставените данни и ще бъдат взети съответните
решения.
Д-р Н. Шарков,
председател на УС на БЗС

БРОЙ 6, ЮНИ 2018
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ЕТАЛОН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
От стр.1
Пълнолетието обаче е с обещание както за романтика, така и за
съзряване и нови хоризонти.
„18 годишната възраст е преломен момент в човешкия живот. 18
години са признак за висок енергиен заряд и ентусиазъм, заслужена
самостоятелност и постигната зрялост“, подчерта проф. Снежанка
Топалова-Пиринска, председател
на Научния комитет.
В Бургас на 6 юни се проведе и
заседание на УС на БЗС, на което бяха обсъдени проектът на
Наредбата за застраховките на
лекарите по дентална медицина,
регламентът за опазването на
личните данни, изпълнението
на НРД и изготвянето на аналитични таблици по региони, както и текущи проблеми пред БЗС.

ТРАДИЦИЯТА
НА СКАЗКАТА

най-малките. За всички присъстващи
имаше музикален комплимент от организаторите, рок сесия с участието
на изпълнителите Самуел и Ники и
танцов поздрав от ансамбъл за народни песни и танци „Странджа“.
Чуждестранните лектори, както и
председателите на Германската дентална асоциация, Македонската и
Хърватската дентални камари, бяха
сред присъстващите. Д-р П. Енгел и
д-р М. Денковски отправиха специални приветствия към Научния конгрес
на БЗС. Представителите на местната
власт и здравните институции, зам.кметът на града, д-р Л. Мануелян,
зам.-областният управител, и.д. управител на НЗОК, д-р Й. Пенкова, лекарят по дентална медицина и член на

ПОЧЕТЕН
ЧЛЕН НА БЗС
Вълнуващ момент бе удостояването
със званието „Почетен член на БЗС“
на дългогодишния радетел за съсловно добруване и преподавател на мнозина от лекарите по дентална медицина, доц. Иван Куликов.
На стр. 4

Д-р Борислав Миланов, гл. секретар на БЗС и д-р Николай
Шарков, председател на УС на
БЗС по време на заседанието на
УС на БЗС

Лектори на Научния конгрес заедно с д-р Н. Шарков

Д-р Й. Йорданов, д-р И. Методиев, доц. Т. Узунов и д-р Св. Гачев

Д-р Н. Шарков благодари на всички, чийто труд допринесе за успешното провеждане на конгреса
За първи път преди началото на
конгреса се проведе публична лекция, изнесена от проф. Лиджиан
Джин от Факултета по дентална
медицина на Медицинския университет в Хонконг. Тя се състоя
в най-голяма зала на Факултета
по дентална медицина в София.
Темата бе за глобалното парадонтално здраве, с много статистически данни и обзор, както и с дзен
философия, която наистина може

здравната комисия в Парламента, д-р
Папашимов, членовете на Научния
и Организационния комитет, както и
участниците във форума също уважиха откриването. Водещи на тържественото откриване бяха домакините от РК
на БЗС-Бургас, неуморимите д-р София Буджева и д-р Богдан Димитров.

да се съотнесе към всички аспекти
на живота.
Българската интелигенция и пошироката любознателна общественост имат големи традиции в
публичните сказки, нещо, което е
позбравено в бързите времена, в
които живеем, но което си струва
да бъде възобновено, защото живият контакт с лектора е незабравимо и полезно преживяване.

ОФИЦИАЛНОТО
ОТКРИВАНЕ
Традиционно то бе с програма за
Бургаската общественост и участниците в конгреса в прекрасната и обновена Морска градина на сцена „Охлюва“. Участниците в конгреса, гостите,
лекторите и публиката бяха изпълнили до краен предел седящите места.
Подаръците от „Астера“, продукти за
устната хигиена на децата, зарадваха

Д-р София Буджева
и д-р Б. Миланов
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Доц. Д. Филчев, д-р Ади Палти, проф. М. Абаджиев

Д-р Богдан Димитров
От стр. 3
Отличието бе гласувано единодушно по време на Извънредния
конгрес на БЗС. Наградата му бе
връчена от д-р Н. Шарков и д-р Б.
Миланов, главен секретар на БЗС.
Доц. Куликов отговори кратко на
поздравленията „Ще продължа да
работя за благото на БЗС докато
имам сили“.
Тържеството премина в елегантен
коктейл на терасата на Морското казино на брега на морето за всички
участници в Научния Конгрес.

ЛЕКЦИОННАТА
ПРОГРАМА
Същинската лекционна програма
на конгреса бе с превес на различните аспекти на така актуалната и
все по-широко прилагана имплантология. Разбира се, имаше теми и от
различните и многообразни аспекти
на денталното познание. Интересите към отделните области и теми са
необозрими и това е безспорното
предизвикателство пред организаторите на подобен род научни прояви.

Неслучайно една от лекциите,
тази на доц. Д. Филчев и д-р Станислава Шулева, бе със заглавие:
„Пародонтология & имплантология: Сблъсъкът на нашето съвремие“.
Предизвикалите интерес теми
привлякоха множеството участници, независимо че бяха с по-късни
часове. Трябва да отбележим, че
на този конгрес присъстваха много
млади лекари по дентална медицина, които съобразно насочеността
на практиките си слушаха предложените лекции.
Честта да открие лекционната
част от конгреса тази година се
падна на проф. Лиджиан Джин. В
своята лекция „Ефективни пародонтални грижи в кабинета на общопрактикуващия лекар по дентална
медицина. Основни предизвикателства, научни данни и перспективи“
той посочи, че пародонталните заболявания са основната пречка за
постигане на глобално орално здраве. Необходима е проактивна роля,
превенция и контрол над състоянието на пародонта. Не поставяйте
коронка при нелекувани проблеми
с венците на пациента, призова ко-

легите си лекторът. Той посочи и
множество статистически данни.
3,9 млрд. души по света са засегнати от пародонтални заболявания,
като те са на първо място от десетте
водещи причини за ранна инвалидизация, свързана с оралните заболявания. В САЩ 76% от пациентите
са пародонтално компроментирани.
Във Великобритания 2,8 млрд.
паунда годишно се изразходват за
лечение на тези заболявания. Превенцията е ключът за решаване на
тихата епидемия от пародонтални
заболявания.
Д-р Жан-Луи Джованоли е
лектор по програмата за продължаващото обучение на Световната
дентална федерация. С френска елегантност той представи подходите и
лечението, които работят в неговата
дългогодишна практика, като подДенталното изложение

Проф. Н. Манчорова
поздравява колегите
си, които въпреки
късния час бяха изпълнили залата

Д-р Джованоли, Франция и д-р Н. Шарков, модератор на лекцията
черта, че за някои терапии при лечението на периимплантити няма научни доказателства до този момент,
поради естеството на въздействие
и необходимите начини за събиране на материал. Неговата тема
бе „Вземане на клинични решения

при лечението на периимплантитни
инфекции“. Той показа начините за
запазване на имплант, който показва
признаци на периимплантит и неговото запазване в оклузията.
Българското участие в имплантологичната тема бе на проф. Бо-

жидар Йорданов, който разгледа
усложненията в денталната имплантология. Лекторът обърна внимание, че през първите 5 години след
поставянето на импланти се наблюдават усложнения, които изискват
посещение при лекаря по дентална
медицна.
Първият лекционен ден в залата на операта завърши д-р Хасан
Магайра, Великобритания. Има ли
етичен маркетингов подход в денталната практика и как се управлява една специализирана дентална
пракитка? На част от тези въпроси
отговори атрактивният в поднасянето на информацията д-р Магайра.
Лекторът бе осигурен от Асоциацията на денталните мениджъри в
България.
В по-малката зала на Кукления
театър течаха паралелните лекции
от конгресната програма. Д-р Виларес, Испания изнесе атрактивна
и богато онагледена лекция за естетичните възстановявания. Участието на лектора бе осигурено от
Асоциация „София Дентал Мийтинг“. По-консервативно настроените колеги обърнаха внимание, че
използването на думата трикове при
превода на заглавието на лекцията:
„Съвети и трикове в естетичната
възстановителна стоматология“ не
кореспондира с денталното лечение, но може би в случая е търсено по-атрактивно звучене, което не
включва негативни конотации. Д-р
Виларес представи нов тип матрица, в чието разработване, е участвал
и той.
С голям интерес бе посрещната
лекцията на д-р Ахмед Тарек от
университета в гр. Миср, Египет,
„Лудостта на композитните материали: модната изолация, съвети и
трикове“. Тефлонизация бе използваният от лектора термин. Работата
с тефлонова лента набира все повече популярност в изолацията. Тя
от своя страна е все по-необходима
при адхезивната техника, която е
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МНЕНИЕ

КОНГРЕСЪТ
ОТВЪТРЕ

Проф. Цветан Тончев, проф. Топалова-Пиринска, д-р С. Димитрова

Участниците в уъркшопа на д-р Тарек
много по-чувствителна към прилагания протокол на работа. С особен
интерес бе посрещнато представянето на индивидуализирането на
клампите при отделните случаи на
възстановяване.
Неприятно впечатление оставят
не само лекторите, които закъсняват, било то, че не отчитат факта на
необходимостта от превод, а също
и тези, които завършват по-рано
лекциите си от обявения час. Това
води до неизбежното разпиляване
на аудиторията. Такъв пример за поранно приключване бе доц. Марио
Милков, а за просрочване бяха д-р
Роналд Юнес и д-р Набих Надер,
Ливан. В някои от форматите компютърната система автоматично изключва микрофона след изтичане на
времето на лектора. Този дребен на
пръв поглед факт затруднява много
организаторите, следващия лектор
и участниците. Неслучайно домакините от РК на БЗС-Бургас имаха
своя вътрешна анкета за протичането на конгреса от организационна
гледна точка.
Проф. Н. Манчорова, ФДМПловдив, въпреки че бе последен за
конгреса лектор, успя да привлече и
задържи вниманието на аудиторията с темата за златните стандарти и
клиничен протокол при денталните
адхезиви. Отново залата на Кукления театър бе пълна с много млади
колеги до късните часове на следобеда.
Какво привлича вниманието на
участниците, кои лекции и кои лектори? Това е въпрос - уравнение с
безброй неизвестни и също толкова
отговори.
Научният конгрес създава отлична възможност за досег с познанието и с опита на другите. Дава само
частичка от пъзела на сложните
случаи и на клиничните решения.

Постерната сесия

Често без точно тази част от пъзела
на познанието, обаче той не може да
бъде подреден изцяло.

УЪРКШОПИТЕ
РАБОТЯТ
УСПЕШНО
Говорейки общо за конгреса трябва да посочим акцента, изведен от
организаторите в повеждането и на
практически курсове. За първи път
те бяха три, като сумата за участие
бе символична. Приятна изненада
бе силният интерес към уъркшопа,
воден от д-р Ахмед Тарек Фарук,
Египет: „Изолиране на работното
поле във възстановителната дентална медицина“. Интересът бе толкова
голям, че участниците, записали се
в последния момент, бяха готови да
присъстват без работни места, тъй
като броят бе ограничен до 15, а
желаещите бяха много повече. Тук
извеждаме и въпроса за необходимата конгресна култура, тъй като
уъркшопите изискват специфичен
тип организация и осигуряване с
материали, което не може да стане
в последния момент. Радостно е че
организаторите от страна на БЗС са
на верен път с провеждането и нелеката логистика за осигуряване на
практически познания, наред с теоретичните.
Д-р Силвия Димитрова, председател на Комисията за квалификация и акредитация (ККА) и член на
Организационния комитет на конгреса сподели, че се обсъжда идеята
практическите курсове и уъркшопи
да носят точки за квалификационната програма на БЗС при изработен
строг регламент. Въпросите за продължаващото обучение, контрола и
санкциите за него ще бъдат обсъдени на разширеното заседание на

ККА и председателите на РК на БЗС
на 6 и 7 юли във Велинград.
Да припомним, че отчитането на
тригодишните периоди за събиране
на кредити от всеки член на БЗС започна от Отчетно-изборния конгрес
на БЗС през 2017 г.

ПОСТЕРНАТА
СЕСИЯ
Научна и творческа работилница. Отлична атмосфера, спокоен
и аргументиран дебат и висока
оценка за участниците. Чест прави провеждането, на тази постерна
сесия в откровен академичен дух,
без противоборство и със зачитане
труда на колегите. Общият брой на
участниците бе 15, като имаше само
един постер от Македония, където
участниците не успяха да се явят.
Постерите бяха изложени достатъчно дълго, за да могат всички желаещи да се запознаят с тях. Проф.
Пиринска, председател на Научния
комитет специално поздрави д-р Г.
Трифонова, ФДМ-Варна за избора
на тежката тема за оралния статус
при деца с онкологично заболяване.
Секцията на оралните презентации тази година бе представена от 6
разработки.
Конгресните дни завършиха с
гала вечеря на брега на морето в
комплекс „Амая бийч“, Крайморие.
Едва ли можем да кажем нещо в
завършек по-добре от поета Христо Фотев, който е и част от духовната рамка не само на Бургас, но и
на всички, които продължават да
живеят, да чувстват и да се учат,
житейски и най-вече професионално.
ДМ

Проф. Снежaнка Топалова-Пиринска,
председател на Научния комитет

Т

ематиката на този научен
конгрес се получи насочена към имплантология и
протетика. Убедена съм, че това
не е било целенасочено. Така
или иначе лекторите, които са
били поканени, са били в тази
насока. Може би такава тенденция има.
В постерната секция денталното металознание е представено с поне три научни проучвания, демонстрирани с постери.
Имаше години, когато се говореше повече на тематика свързана с оперативното зъболечение,
особено с ендодонтска тематика.
Колегите се попренаситиха, въпреки че според мен трябва да
имаме в известен смисъл контрол върху темите и проблеми-

те, които се представят. Т.е. не е
лошо да има известно регулиране и да има от всички специалности лекции.
Много имплантология, имаше
от детската дентална медицина,
хирургия, имаше имплантология, засегнаха се и проблеми със
заболяванията на оралната лигавица по време на конгреса.
От гледна точна на организацията беше добре организиран
конгресът, всичко се следеше,
колегите от Организационния
комитет си бяха на местата. Не
сме имали затруднения от организационен характер, не сме
имали сътресения. Научният комитет също се справи със задачата си, всички колеги бяха активни и аз съм доволна от конгреса.

В БЪДЕЩЕ НАУЧНИЯТ
КОНГРЕС НА БЗС МОЖЕ
ДА СЕ РАЗВИЕ И ДА
ПРИВЛИЧА УЧАСТНИЦИ ОТ
РАЗЛИЧНИ СТРАНИ
Д-р Силвия Димитрова, зам.-председател
на БЗС и председател на ККА

Д

обре е конгресната програма да бъде разделена на
секции. На практика тя и
от само себе си се разделя, защото колегите независимо дали са
със специалности или не, са проблемно ориентирани в две или
три области в техните практики.
Няма как лекар по дентална
медицина, който се занимава с
естетика или терапия да отиде да
слуша лицево-челюстна хирургия, или обратното.
Друго, което ми се ще да отчетем за конгреса тази година,
са уъркшоп проявите, защото те
набраха една много добра аудитория. Смятам, че уъркшопите
може да се разширят и развият
още повече, както като част от
самата програма на Научния конгрес, така и като предконгресни
прояви. Това е едно поле, което
трябва да се разработи и то като
акредитирани форми, защото
уъркшопите, които се състояха на
този конгрес предизвикаха интерес сред колегите. Беше създадена добра организация и те следва
да бъдат акредитирани.
Във вестник “ДентаМедика“,
ако една реклама или рекламна статия е направена добре, тя
също може да носи полезна информация за нови продукти или
технология, разбира се при изработени строги регламенти.
На страниците на вестника
трябва да се диференцират ак-

редитираните лекции от БЗС и
другите събития, което ще дава
точна информация на колегите за
форумите, носещи съответните
кредити.
Трябва да кажа, че наблюдавах
известно несъответствие между
подаване на темата на лекцията и
съдържанието й. Неслучайно се
изискват поне 10 слайда, свързани с дадената лекция. Аз самата
бях модератор на лекция, която се
размина със заявеното заглавие и
тук трябва да има по-стриктен
изпреварващ контрол. Комисията
по квалификация и акредитация
ще продължи да работи в тази
насока.
Добре би било в бъдеще конгресът да има своето развитие и
той да стане международен, не
само по отношение на лекторите,
но и по отношение на участниците в него. Тъй като той е част
от продължаващото обучение на
Световната дентална федерация
би могло да се използват възможностите за реклама на сайта на
Световната дентална федерация.
Лекциите може да бъдат двуезични и това да позволи международно участие.
Много е важно кредитите да се
получават при действително присъствие на лекциите. По отношение на контрола, което сме говорили неведнъж, е въвеждането на
chek in – chek-out системата при
посещение на лекции.
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ЛЕКТОРИТЕ НА КОНГРЕСА

НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е
ДА ОТВОРИМ СЪЗНАНИЕТО
СИ ЗА НОВОТО
Д-р Ахмед Тарек Фарук, Египет
Бихте ли ни разказали за вашия университет в гр. Миср?
Това е международен университет, който е признат и си колаборира с другите университети в
Египет. Той е частен университет
и ние се стараем да даваме най-високо качество на образование.

Д

-р Тарек, не мога да нe запитам, каква е обстановката в Египет в момента?
Д-р Тарек: Всичко е напълно
спокойно за гражданите и за туристите най-вече, за чието пребиваване се полагат всички грижи.
Елате и се убедете сами. Египет
може да покаже много интересни
неща, свързани с историята на цивилизациите.

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте се изправяли в лечебната си работа
през последните години?
Да помогнем на пациента, да решим сложните случаи. Моята клинична практика е свързана с моята
специалност. Аз съм специалист
по възстановителна и естетична
дентална медицина. За много от
пациентите аз съм последна надежда.
В много от случаите аз се старя да давам надежда на пациента
и това е много важно за нашата
практика. Знаете, че това е трудно,
защото после трябва да се изпълни. Предизвикателствата са свързани повече с лечебната работа,
отколкото с моите студенти, с преподаването.
Ако трябва да кажете едно

ЛЕКУВАЙТЕ
ПАЦИЕНТА ВСЕ
ЕДНО Е КРАЛ
Д-р Карлос Фернандес Виларес,
лектор на Научния конгрес

нещо на вашите колеги в България, какво би било то?
Работете винаги с отворено съзнание, но не забравяйте изискванията на протоколите за работа.
Изпълнявайте ги прецизно и резултатите няма да закъснеят, като
обаче си оставяте мъничко място и
за новостите.
Тефлонизацията, за която говорите в лекцията си, сред тези
новости ли е?
Тефлоновата лента набира все
по-голяма популярност в изолацията на работното поле. От друга
страна все повече колеги работят
с кофердам, с различните системи кофердам. Знаете, че понякога
поставянето на правилна изолация
отнема много време, дори на специалиста, а от друга страна възстановяванията изискват прецизна
изолация. Особено трудна е изолацията на дълбоко разположена
гингивална основа.
Смятам, че всички тези проблеми предизвикаха интерес към уъркшопа „Изолиране на работното
поле във възстановителната дентална медицина“, организиран от
БЗС и „Патриция“.

ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА
СРЕЩА ЗА
ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
с участието на Германската дентална асоциация,
Хърватската дентална камара, Македонската дентална
камара и Българския зъболекарски съюз

А

з имам частна практика с
естетична и възстановителна насоченост в Мадрид.
Работя заедно с моята съпруга Наталия, която се занимава с хирургическата част. Практиката ми е
разположена на 60 кв. м и не е много голяма. Всяка седмица изнасям
лекции в университета в Мадрид.
Бил съм в България през 2016 г.
като лектор на „София дентал мийтинг“ по покана на доц. Димитър
Филчев. Работя възстановителна
стоматология и съм тук в Бургас
да изнеса лекция за новостите в
тази насока. Ще представя и една
нова матрица, в чието разработване участвам.
Член съм на групата Style
Italiano.
Клиничната практика е това, което ми носи удовлетворение, в това
няма съмнение. Аз наистина обичам да работя с моите пациенти.
Моята работа е разделена на две, в
моя кабинет и като обучаващ.
Аз държа да прилагам научените новости в моята практика, да ги
споделям с пациентите. Доста работя лечебна работа, може би повече, отколкото трябва, мисля си,
че работя прекалено.
Предизвикателство е да интегрираш новите неща, новите
технологии, без обаче да забравяш основната цел на денталното
лечение – пациентите. Сега ние
разполагаме с инструменти и технологии, които ни позволяват да

работим по-бързо, по ефективно.
Но е много важно да знаем основите на стоматологията, въпреки
технологиите, които ни позволяват
да работим по-добре. Точно това е
тънкото място, как да прилагаме
новите познания на базата на работещото лечение, което познаваме.
В бързия технологичен свят, в
който сякаш всичко е възможно и
позволено, най-важното е да уважаваме пациента. Да го лекуваме
като крал и тогава успехът няма
да закъснее. Изградете практиките
си така, че фокусът да бъде пациентът.
Вие завършихте лекцията си
с откъс от немия филм на Чарли Чаплин „Модерни времена“.
Това своеобразно предупреждение към колегите Ви ли е?
Технологиите не решават всичко. Индивидуалното решение на
лечението е всичко. Ние не можем
без тях, но основните познания не
бива да бъдат забравяни.
В заглавието на лекцията Ви
става дума за съвети и трикове.
Кажете един прост трик за успешно лечение?
Ще кажа нещо съвсем просто.
Различните марки имат известни
различия в цветовете. Например
А3 може да е с известна разлика.
Гледайте цветовете, особено когато става дума за тотална рехабилитация с композити, за да се
постигне истинска естетика и една
естествено изглеждаща усмивка.

МНЕНИЕ

ЗАПОЗНАВАНЕ
НА КОЛЕГИТЕ С
НОВОСТИТЕ
Проф. Цветан Тончев, ФДМ-Варна

Н

а 9 юни в Бургас се проведе първата политическа среща за Западните Балкани.
Участниците в нея бяха приветствани от
д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС.
На срещата присъстваха: д-р Николай Шарков – председател на БЗС; д-р Борислав Миланов
– главен секретар на БЗС; д-р Светослав Гачев –
зам.-председател на БЗС, председател на КНА; Д-р

Петер Енгел – президент на BZAK; г-н Флориан
Лемор; д-р Хрвое Пезо – президент на Хърватската дентална камара; д-р Карло Сударевич; д-р
Ивица Якшич; д-р Мариян Денковски – президент на Македонската дентална камара; д-р Коста
Изов – вицепрезидент на Македонската дентална
камара.
Подробности в следващия брой на вестника.

С

мятам, че този конгрес трябва да бъде базово ориентиран като обучение. Той трябва да запознава колегите
с новостите. Има огромна част от колегите, които са
спрели с познанието си при завършването на образованието
си. Току що завърши постерната сесия и коментирахме, че
напр. силиконите не се познават от колегите. Някои колеги
просто не работят с тях, а си знаят старите материали (споменава марките). Те са спрели с получаване на информация след
завършването си. Не да влизаме да задълбаваме в науката, а
да се показват новите неща за масова практика.
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„НЕ“
НА боЛкАтА И
тЕмпЕрАтурАтА

АНАЛГИН

®

нАЙ-ПРОДАВАнОтО лекАРСтВенО СРеДСтВО В БЪлгАРиЯ ЗА ПОСлеДните 10 гОДини!*

* Аналгин® e най-продаваното лекарство в България за последните 10 години (2007-2016) по данни на
Quintiles IMS (pharmacy sell-in) в категория болкоуспокояващи за възрастни.
АнАлгин® тАБлетки 500 mg е лекарствен продукт за възрастни и деца над 10 год.
Съдържа метамизол натрий. Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. КХП 01/11/2011.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16, тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употреба на Аналгин® таблетки 500 mg, на следните адреси:
Софарма АД, София 1797, бул. кл. Охридски 3, България, тел.: +359 2 8177413; факс: +359 2 9743759, e-mail: safety@sopharma.bg

изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg | иАл А0014/15.03.2018
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ОРТОГРАДНО ЛЕЧЕНИЕ
НА СЛУЧАИ С ФРАКТУРИРАНИ
ИНСТРУМЕНТИ В КРИВИ КОРЕНОВИ КАНАЛИ

Д

Д-р Калин Шияков, МУ-София, ФДМ, катедра по Консервативно зъболечение
исертационният труд разглежда следните въпроси:

l особености и ефективност на
различни търговски марки ендодонтски ултразвукови накрайници
(ЕУН) за изваждане на счупени инструменти;
l възможности за употреба на
ЕУН със скалери на различни производители на базата на т.нар. резонансна съвместимост;
l ефективност на различни
ръчни инструменти в осъществяването на байпас на счупени инструменти, разположени след извивката на канала;
l съвместимост на системата
IRS с различни ЕУН.
l Ретроспективно клинично изследване на случаи със 108 счупени инструмента, разположени след
извивката на кореновия канал.
Тук предлагаме извадки от литературния обзор и някои от проведените изследвания, които се надяваме, че могат бъдат интересни и
полезни за читателя.

ЧЕСТОТА НА
ФРАКТУРИРАНЕ НА
ЕНДОДОНТСКИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ
Отстраняването на фрактуриран
инструмент дава възможност за
цялостно почистване, дезинфекция и обтуриране на канала и може
да доведе до спасяване на зъба от
екстракция.
Проблемът с фрактурирането на
ендодонтски инструменти в кореновите канали съществува от създаването на първите инструменти.
По литературни данни клиничната
честота на фрактуриране на ръчните стоманени инструменти
(главно пили) е около 1,6% с граници на вариране от 0,7 до 7,4%,
а на никел-титановите (машинни) инструменти (НТИ) - от 0,4
до 21%. Твърди се, че резултатите
за НТИ не са реални, тъй като част
от тях са получени от преглед на
използвани инструменти, приготвени за изхвърляне. По въпроса
кои инструменти се фрактурират
повече – стоманените или никелтитановите, мненията са противоречиви и все още няма достатъчно
изследвания, проведени при еднакви условия. Все пак прави впечатление, че от 1956 г насам има
само 14 изследвания, свързани с
фрактурирането на стоманени инструменти, като 11 от тях оценяват
лечебния резултат и основната им
цел не е разглеждане на честотата
на фрактуриране. За сметка на това
от 1980 г до сега са проведени над
150 изследвания върху устойчивостта на фрактури на машинните
НТИ, цикличната умора и микродефектите в никел-титана, получени след употребата им. Т.е. фрактурите на инструменти добиват
по-голяма актуалност след появата
на машинните никел-титанови такива. Разбира се, разликата в броя
на изследванията може да е свързана и с по-ниските критерии и изисквания към ендодонтското лечение във времето преди 50 години.
Смятаме, че преди да разгледаме начините за отстраняване на
счупени инструменти, е добре да
представим обощено събраните
в литературния обзор правила за
предпазване от фрактура на инструмент:

ПРАВИЛА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ФРАКТУРИ НА
РЪЧНИ СТОМАНЕНИ
ИНСТРУМЕНТИ
1. Трябва да се използват само
нови и недеформирани инструменти. Инструментите се преглеждат
(под увеличение) преди и след употреба и увредените се отстраняват.
2. В канала трябва да се работи
само в присъствие на иригант и/
или лубрикант.
3. Трябва да се спазва определената последователност от номера
инструменти и да не се пропуска
инструмент.
4. С всеки инструмент се работи
в канала докато инструментът започне да се движи свободно и чак
след това се пристъпва към работа
със следващия инструмент.
5. Ако следващият инструмент
не може да достигне лесно до пълната работна дължина, каналът
трябва да се разшири допълнително с предходния инструмент.
6. Трябва да се работи внимателно и без форсиране на инструментите.
7. При криви канали ръчният
стоманен инструмент се изкривява предварително по извивката на
канала.
8. С изкривените инструменти
трябва да се работи с минимална
ротация (около 30-60 ͦ ).
9. При тесни и криви канали
трябва да се използват инструменти
с междинни номера (напр. Golden
Medium на Dentsply-Maillefer – номера 0.12, 0.32 и др.)

ПРАВИЛА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ФРАКТУРИ
НА МАШИННИ
НИКЕЛ-ТИТАНОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
1. Инструментите трябва да се
сменят често, за да се предотвратят
фрактури от типа циклична умора
на материала. В тесни и криви канали инструментите се използват
еднократно. В средно широки и
прави канали – 6-12 употреби в зависимост от вида инструмент.
2. Достъпът до ендодонта трябва
да позволява безпрепятствено въвеждане на инструмента в канала
по права линия.
3. Първоначално се създава
т.нар. гладък път – прохождане на
канала до пълна работна дължина
и разширение с ръчни инструменти
до ISO номер 15(-20).
4. За гладък път могат да се ползват и машинни НТИ (напр. Pathfile
и Proglider на фирмата DentsplyMaillefer; ScoutRace и Race ISO
10 range на фирма FKG; G-files на
фирма Micro-Mega; V-Glide Path 2
на фирма SS White; SafeSiders (стоманени и никел-титанови) на фирма EDS; Pre Shapers на Specialized
Endo; EndoWave MGP kit на
Morita), които се въвеждат след ръчен инструмент номер 10, и според
някои изследвания са по-добра алтернатива от ръчните.
5. Следва разширение със съответната никел-титанова система,
като трябва стриктно да се спазва
препоръчаната от производителя
последователност от инструменти
– т.е. да не се пропуска инструмент.
6. Работи се само в присъствие

на течност в канала – иригант и/
или лубрикант.
7. Използва се ендодонтски
микромотор с препоръчаните настройки за съответния инструмент
– скорост, въртящ момент (торк) и
с активирана ASR система (autostop-reverse).
8. Използва се лек натиск и инструментът не се форсира там, където не може да отиде пасивно.
9. Работи се с възвратно-постъпателни движения – въвеждане и
извеждане на инструмента до достигане на необходимата дължина
на канала според използваната система. Инструментът не трябва да се
задържа в ротация на една и съща
позиция за повече от 1-2 секунди.
Въпреки създадените правила за
безопасност, съществува мнението,
че “само който не работи с никелтитанови инструменти, той никога
не е чупил такива”.
В тази връзка ще цитираме
Grossman, който още през 1968г
(повече от 10 години преди появата
на НТИ) казва „който все още не
е счупил нито един инструмент в
коренов канал, не може да е провел
много на брой ендодонтски лечения”.

ПРОГНОЗА ПРИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА
ФРАКТУРА НА
ИНСТРУМЕНТ В
КОРЕНОВИЯ КАНАЛ
Фрактурирането на инструмент
в КК може да бъде причина за провал на ендодонтското лечение и да
доведе до загуба на зъба. Инструментът се явява препятствие в канала за достигане до пълна работна дължина и адекватна механична
и химична обработка.
Прогнозата на случая зависи от
първоначалната
инфектираност
на канала, наличието на периапикално възпаление и степента на
почистване на канала в момента на
счупване на инструмента. Възникването на фрактура в началото на ендодонтското лечение при
инфектиран канал и периапикални
изменения значително влошава
прогнозата. Най-благоприятна е
ситуацията при счупване на инструмент в края на обработката на
неинфектиран канал.
При разположение на фрагмента след извивката на крив канал и
невъзможност за безопасно изправяне на канала за осигуряване на
видимост до фрагмента, единствената алтернатива е т.нар. байпас
(преминаване покрай фрагмента с
малък номер инструмент, достигане на пълна работна дължина и
завършване на лечението на канала при оставане на фрагмента in
situ). При наличие на праволинеен
достъп и видимост има избор от
две възможни групи техники за отстраняване на фрагмента – ултразвукова и микро-тръбни техники.
Микротръбните системи са подходящи при фрагменти с голяма дължина (7-8 мм и повече). В случаите
с по-къси фрагменти се използва
ултразвуковата техника.

струмент по ултразвуковата техника се извършва, като фрагментът
се освобождава чрез отнемане на
дентин от стената на канала около
него. Това се прави с помощта на
ултразвукова вибрация със специални инструменти под директно
наблюдение с операционен микроскоп. Техниката условно включва
следните етапи:
1. Създаване на праволинеен
достъп до фрагмента в КК и достатъчно разширение на канала за директно наблюдение с операционен
микроскоп. Най-често етапът се
осъществява с Gates Glidden пилители (GG) номера 1-3 (фиг.1):

Основното предимство на ултразвуковата техника, което я прави толкова успешна, е възможността за едновременно наблюдение с
операционния микроскоп и работа
в канала. Това е подпомогнато от
малкия размер на стеблото на ЕУН
и начина на прикрепянето му към
скалера (фиг. 5).
Ендодонтски ултразвукови накрайници (ЕУН)
Първите ултразвукови накрайници за отстраняване на счупени
инструменти в момента се предлагат под името ProUltra® ENDO
Tips (Dentsply-Maillefer). Произ-

Фиг. 1: Създаване на визуален достъп до фрагмента с GG
2. Създаване на т.нар. „платформа“ (равна повърхност, стъпало)
в канала на нивото на началото
на фрагмента. За целта се използват GG с модифициран (прерязан)
връх (фиг. 2):

веждани са също така от Sybron
Endo и Obtura Spartan под марката
CPR-tips. С времето на пазара се
появяват и други варианти на ултразвукови инструменти, които се
ползват по същата техника. Всич-

Фиг. 2: Създаване на „платформа“ чрез GG
3. Под увеличение с операционния микроскоп и чрез ендодонтски
ултразвукови накрайници (ЕУН)
се извършва отнемане на дентин от
стената на канала около фрагмента, започващо от платформата, с
цел освобождаването на фрагмента. Дентин се отнема в най-малко
рисковите зони на корена, обикновено от вътрешната страна на извивката. (фиг. 3):

ки те представляват тънки, дълги
и изострени накрайници, които се
монтират на пиезоелектричен апарат. Те могат да бъдат стоманени,
титанови, титан-ниобиеви, със или
без абразивно покритие, (фиг. 6).
Също така имат различни дължини, диаметър и коничност, различна едрина на диамантеното покритие, когато имат такова, различна
конфигурация на върха – заоблени,

Фиг. 3: Освобождаване на фрагмента с помощта на ЕУН
4. След освобождаване на поне
една трета от дължината на фрагмента, вибрацията се предава директно върху фрагмента. С това се
осъществява „разхлабване”, „развинтване” и отстраняването му от
КК (фиг. 4):

заострени по различен начин.
При тези инструменти не съществува стандартизация, а данните от продуктовите каталози
на производителите според нас са
недостатъчни. Липсват важни данни като диаметър на накрайника,

УЛТРАЗВУКОВА
ТЕХНИКА ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ
НА СЧУПЕНИ
ИНСТРУМЕНТИ
Отстраняването на счупен ин-

Фиг. 4: Отстраняване на фрагмента чрез ултразвукова вибрация с ЕУН
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Proultra 6 (Maillefer)

Endo E3 (W&H)

та на кореновия канал върху успеха,
степента на разширение на канала
и работното време показаха, че ултразвуковите накрайници с най-малък диаметър и остър връх са найдобри (ЕТ25 и Redo 2).

Proultra 7 (Maillefer)

RT3 (EMS)

Резонансна съвместимост между ендодонтски ултразвукови накрайници и скалери
Проведохме изследвания върху
резонансната съвместимост между
шест скалера на различни производители и 12 различни вида ендодонтски ултразвукови накрайници.
Въпреки твърденията на производителите, че ултразвуковите накрайници работят само с ултразвукови
апарати от същата марка, липса на
резонансна съвместимост установихме само в 40.35% от изследвани-

Proultra 8 (Maillefer)

ET25 (VDW)

E7 (NSK)

Redo 2 (Satelec)
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Фиг. 6: Различни видове ЕУН за изваждане на счупени инструменти
лики в диаметрите на върха на различните произвеждани ендодонтски
ултразвукови накрайници. С наймалки диаметри са ET25 (ActeonSatelec), Redo 2 (VDW) и RT3 (EMS)
– 0.32 mm, следват Endo E3 (W&H)
с 0.40 mm, E7 (NSK), CPR 8 (Obtura
Spartan) и ProUltra 8 (Maillefer) с
0.42 mm, CPR 7 (Obtura Spartan) и
ProUltra 7 (Maillefer) с 0.44 mm, CPR
6 и ProUltra 6 с 0.48 mm.
Изследвахме върховете на ендодонтските ултразвукови накрайници чрез заснемане под голямо увеличение и установихме различни
върхови конфигурации, които не са
описани в продуктовите каталози и
научната литература и не са видими
с невъоръжено око (фиг. 7).
Изследванията ни при изваждане
на счупени инструменти от извивкаФиг. 5: Работа с ЕУН (CPR7 –
Obtura Spartan), (снимка с увеличение 5.6х с дентален операционен микроскоп OPMI Pico,
Carl Zeiss)
диаметър при върха, конфигурация
на върха, дължина. Не е ясно дали
съществува съвместимост между
накрайниците на един производител и ултразвуковия апарат на друг.
Необходимо ли е една ендодонтска
практика да притежава няколко различни скалера, за да може да ползва
различни инструменти? Липсата на
отговори на тези въпроси затруднява клинициста в избора на подходящи инструменти и оборудване. Употребата в канала на инструменти с
неизвестен диаметър противоречи
на всякакви правила в ендодонтията.
При проведените от нас изследвания установихме значителни раз-

Фиг. 7: Дигитални фотографии на върховете на накрайниците (увеличение 80х).
те комбинации. Т.е. в около 60% от
случаите ендодонтските ултразву-

Таблица 1: Съвместимост между ултразвукови апарати и ЕУН
СКАЛЕР
ЕУН
RT3 (EMS)
ENDO E3
K-пили 20
K-пили 25
Proultra 6
Proultra 7
Proultra 8
CPR 6
CPR 7
CPR 8
ET25
Redo 2
E7

Mini Piezon
(EMS)
EMS-тип
ДА
ДА
ДА
ДА

Wood-pecker
HW-3H
(GWMI)
EMS-тип
ДА
ДА
ДА
ДА

Pyon 2 LED
(W&H)
EMS-тип
НЕ
ДА
ДА
ДА

Varios 550
(NSK)
Satelec-тип
---------

P5 Newtron
(ActeonSatelec)
Satelec-тип
---------

DTE HD-7H
(GWMI)
Satelec-тип
---------

НЕ
НЕ
ДА
ДА*
ДА*
НЕ*
НЕ*
ДА*
НЕ*

ДА
ДА
ДА
НЕ*
НЕ*
ДА*
ДА*
ДА*
НЕ*

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ*
НЕ*
ДА*
НЕ*
НЕ*
НЕ*

------ДА
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА

------ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ

------НЕ
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
ДА

* - инструментът е прикачен към скалера чрез Euro-adaptor (San Diego Swiss)

кови накрайници могат да работят
със скалери на друг производител
(таблица 1).
Ретроспективно клинично изследване на ултразвукова техника и байпас
В клиничното си изследване
сравнихме ултразвуковата техника
и техниката байпас при лечение на
108 случая с фрактуриран инструмент след извивката на кореновия
канал. Ултразвуковата техника използвахме, когато след корекция на
извивката на канала постигнахме
видимост до фрагмента, а байпас –
при невъзможност за постигане на
видимост. Получихме 83.9% успех
при ултразвуковата техника и 69.2%
успех при байпас.
За съжаление в този формат
можем да споделим само малка
част от получените от нас резултати. При необходимост от
повече информация можете да
ни пишете на електронен адрес:
info@dental-endo.bg

ДЕНТАЛЕН МАРКЕТИНГ
И МЕНИДЖМЪНТ
20-21.10.2018, ПЛОВДИВ

„Как да удвоим доходите на клиниката за 3 месеца.“

MR. GABRIEL ASULIN, CEO „DENTAL MARKETING ltd“ – ISRAEL
Advanced Dental Center има удоволствието да покани вас и членовете на вашия екип,
на Международен Семинар по Маркетинг и Мениджмънт на Дентални клиники,
представен от Mr. Gabriel Asulin.
Световно успешният семинар включва 2 интензивни дни и покрива всички маркетинг и бизнес аспекти , които ще ви помогнат в най-пълноценно управление на вашата
клиника! Ще получите средства и методи за превръщане на вашата клиника в успечен
и рентабилен бизнес. На този семинар Габриел ще ви представи своята „Double-sales
theory“ („Теория за удвоената продажба“) както и нови тактики за подход при зплащане
план на лечение; в допълнение, специални актуализирани съвети за „ Дигитален Маркетинг“. Всичко , което е необходимо да знаете за използване на социалната медия за
спечелване и запазване на пациенти.
The presenter:
Габриел Асулин е международен експерт по маркетинг и мениджмънт на дентални
клиники. Автор на : „Да предърнем денталната практика в успешен бизнес.“
През последните години Габриел е считан за „Гуру“ в областта на маркетинг и мениджмънт на дентални клиники в Израел и по света , след като ръководи и направлява
стотици клиники към успех, използвайки уникалните си методи.
Габриел е топ презентор и търсен лектор в Израел и по света. Неговият семинар
„How to double your clinics‘ sales in 3 months!“ беше блокбъсър в in Израел , Китай,
Мексико , Колумбия , Русия и Доминиканска Република.

ОСНОВНИ ТЕМИ
l Как да направим клиниката си по-атрактивна
l Управление и комуникация - ефективно и ефикасно
l Как да привлечем нови пациенти
l Как да увеличим % на заплатените планове на лечение
l И много повече….

Цена: 770 лева.
За информация и записване: Advanced Dental Center, Plovdiv
Email: royaldent.b@gmail.com
Tel. +359 32 610 500, +359(0) 877 39 77 52 (Viber), +972(0) 52 89 88 008 (Viber)

От името на свой доверен партньор, Адеко България, лидер в
предлагането на услуги в областта на човешките ресурси, търси да
назначи за гр. Варна лекар по дентална медицина.
Компанията предлага:

Изисквания към кандидата:
l

Магистър по дентална медицина;

l

Работа с най-новите дигитални
технологии в стоматологията

l

Умения за работа в екип и конструктивна комуникация;

l

Дългосрочна заетост

Владеенето на чужди езици
(немски/английски) е предимство;

l

l

Атрактивно възнаграждение и
допълнителни бонуси, обвързани с резултатите;

Готовност за работа на смени;

l

l
l

Амбициозна личност с желание
за развитие.

Поемане на разходи за квартира, през период на обучение от
6 месеца, за служители, извън
Варна;

l

Програма за обучение и развитие

l

27 дни платен годишен отпуск,
осигуровки в пълен размер;

l

Здравословен обяд;

l

Поемане пътните разходи от и
до работното място;

l

Спортна карта.

Кандидатите, отговарящи на търсения профил, могат да се свържат с Роберта
Вълкова / Специалист подбор / на номер +359 884 296 041 или да изпратят актуална автобиография на имейл Roberta.valkova@adecco.com
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Същността на
стерилизацията
При връщане на
различен от W&H
стар автоклав

Старо
за
ново

8185 лв.

8520 лв.

Lina 17 литра

Lina AWF + USB
17 литра

6550 лв.

6800 лв.

> само тип-В цикли и кратък ECO-B
цикъл за малки зареждания
> патентована система за сепариране
и филтриране на водата
> система за анализиране качеството на водата
> вграден прахов филтър
> отложено или програмируемо стартиране на цикъла
> 17 литра/ 22 литра
> гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла
> опция:
> интегрирана система за автоматично пълнене с вода
> автоматично записване на циклите на USB памет

F + USB
AW

Цените са с включен ДДС. Посочената цена е валидна при еднократно плащане.
Автоклав Lina се предлага и 22 литра. W&H предлага индивидуални схеми за разсрочено плащане.
Валидност на офертата: до 31 август 2018 г.

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

20180618_AD_New Lina Promo_130x190mm_.indd 1

Готови за работа с
юнити без светлина
Нова пакетна цена

1140 л
в

1410

.

лв.

LED турбина + бърз куплунг с генератор =
независима светлина
С помощта на генератора в бързия куплунг
Roto Quick е възможно използването
на турбини със светлина с шлаух без
електрическо захранване.
TE-97 LQ / TE-98 LQ
+ RQ-54 / 53

* Турбините с LED светлина TE-97 LQ и TE-98 LQ са предназначени
за използване само с W&H куплунги Roto Quick RQ-53 и RQ-54.

Върнете Вашата стара турбина или наконечник
и вземете нов инструмент Alegra без светлина на
промоционална цена:
> 20% отстъпка при връщане на W&H
инструмент
> 15% отстъпка при връщане на различен от
W&H инструмент
Промоцията важи при връщане на турбина и покупка на турбина.

Смяна на
роторен пакет:

при връщане на
W&H инструмент

Старо за
ново

при връщане на
различен от W&H
инструмент

в.

424 л

16W

450 лв.

на турбина TE-95 по офертата: 208 лв.
6 месеца гаранция на всички
отремонтирани инструменти.

Редовна цена ТЕ-95: 530 лв.
Валидност на офертата: до 31 август 2018 г.

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

Цените са с включен ДДС.

t + 359 2 854 95 65
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

20180618_AD_Alegra_130x190mm.indd 1

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

18.06.2018 13:48:12

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
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18.06.2018 14:38:05
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Терапия с Шуслерови соли и хомеопатия при екстракция на зъб
Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Лекар по Детска дентална медицина и Класическа хомеопатия
За предотвратяване на усложнения след екстракция на зъб и за ускоряване на заздравяването, успешно може да се приложат Шуслерови соли и някои хомеопатични лекарства. Тези средства могат да се прилагат при хора от всички възрасти, включително
при деца и бременни.

За предотвратяване на постоперативните усложнения:
 Arnica D30

• намалява болката, предотвратява кървенето и отока на по 1 доза 2 пъти дневно за 3-4 дена
тъканите, ускорява заздравяването.

В случаите на кървене след екстракция, можем да използваме и следните лекарства:

 Phosphorus D30, D100

• при непрекъснато кървене с яркочервена кръв

 Hamamelis D30, D1000

•

 Ipecacuanha D30, D1000 •

Дозировка на лекарствата в потенция D30: 1 доза (около 10
глобули) 2 пъти дневно, под езика, на чиста устна лигавица (т. е.
ако изтича бавно черна венозна кръв, с болка (Лекарство и при 15-20 мин. преди/след прием на храна и течности).
изгаряне на езика и устните)
Дозировка на лекарствата в потенция D1000: 1 път дневно по
при яркочервена кръв, която блика на тласъци; при гадене след 10 глобули
обща анестезия; в случаи на нужда от това лекарство обикновено има и повишена саливация

Алвеолит и болки в костта след хирургична интервенция:
СУХА АЛВЕОЛА ( ALVEOLITIS SICCA):
 Ruta D6, D30, D1000

по една доза 4-5 пъти дневно

Освен с Рута, ефект може да се постигне в същата дозировка и с Nux vomica D6, D30, D1000

~ ШС №7 Magnesium phosphoricum D6 • повлиява болката

като „гореща седмица“ (10 табл. се разтварят в гореща вода ,
след леко охлаждане на разтвора се пие на малки глътки)

~ ШС №8 – Natrium chloratum D6

• регулира резорбцията на вода в клетките

3 пъти по 3 табл. дневно

~ ШС №5 – Kalium phosphoricum D6

• има антисептично действие и подпомага клетъч- 4-5 табл. около обяд, не по-късно от 15.00 часа
ната регенерация, укрепва физическите сили

При травма на n.trigeminus, n.facialis, при травма на зъб - удар или счупване, при тризмус след екстракция на зъб, при невралгични болки включваме: Hypericum D6, D30, D1000

• Силни, спонтанни или травматични болки в нервните окончания.
• Пронизващи болки, нетърпими пробождания по хода на нервите в

 Hypericum D30

травмираната област с центростремително разпространение.

• Остра, пробождаща болка от всякакъв вид травми - ухапване, убож•
•

дане, разкъсване, екстракция на зъб или
интервенции
Фантомни болки
Невралгия на n. facialis или n. trigeminus.

последици от хирургични

3 пъти по 1 доза (10 глобули), до настъпване на
подобрение.

В случаи на тежка невралгия
 Hypericum D1000

1- 2 пъти дневно до настъпване на подобрение.

При силни болки след екстракция, може да се приеме Nux vomica D30 2 пъти дневно или Nux vomica D1000 1 доза 1-2 пъти дневно.
Hekla lava D30, D1000 е лекарство с много добър ефект при невралгии на лицево-челюстните нерви.
Ledum D6, D30, D1000 е лекарство в случай на персистираща болка в мястото на убождане при анестезия.
Дозировка: Ledum D30 2 пъти дневно до изчезване на болката.

Комбинацията от Шуслерови соли ще ускори ОЗДРАВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ НЕВРАЛГИИ:
~ ШС №7 Magnesium phosphoricum D6 • повлиява болката

3 пъти по 3 табл. дневно (или като „гореща 7-ца“)

~ ШС №5 Kalium phosphoricum D6

• регулира резорбцията на вода в клетките

4-5 табл. около обяд ( не по-късно от 15.00 часа)

~ ШС №9 Natrium phosphoricum D6

• влиза в състава на нервните влакна, дефицитът й 2 пъти по 3 табл. дневно
води до невралгии

~ ШС №11 Silicea D12

• необходима е за нервната проводимост

2 пъти по 2 табл. дневно

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ЗА МАЛКО ДО МАЛТА И КАКВО
ОЗНАЧАВА ДА СИ ЗЪБОЛЕКАР ТАМ
С

поред Библията, на път за
Рим, където е трябвало да
бъде съден, Свети Павел, е
претърпял корабокрушение край
остров в Средиземно море. Предполага се, че този остров е Малта.
Светецът е помагал на болни и
нуждаещи се. Св. Павел е патронен светец на о. Малта. Тя е наймалката страна на ЕС (от 2004 г.),
но това не и пречи да бъде на осмо
място по гъстота на населението.
Жителите й са малко над 445 000,
повечето от които са около и във
столицата Ла Валета. 37 000 хил.
са на о. Гозо, а постоянните жители на Комино са само няколко.
И така: три обитаеми острова:
Малта, Гозо, Комино и четири необитаеми, от които Филфла е птичи
резерват. Общата им площ е малко
над 300 кв.км. Официални езици
са английски и малтийски, който казват, че е наследен от финикийците, но по-скоро прилича на
арабски. 60% от населението говори италиански. Предполага се,
че първите заселници преди доста
хилядолетия са дошли от остров
Сицилия. Например около преди
7000 години... После финикийци,

те се забранени. Рай за туристите.
Нарича се Мълчаливият или Тихият град. На високо с гледка към
всичко наоколо. Храмовете и Катедралата бдят над всички. Църквите са 320 в страната. Накъдето
и да погледнеш - все католицизъм.
Във водата на Средиземно море е
по-весело. Лодките са изрисувани
в крещящи цветове и очите на Бог
Озирис, който защитава рибарите
от злите морски духове.

гърци, картагенци, а от 218 г. от
н.е. настъпват римляните. През
средновековието и след него следват византийци, араби, нормани,
испанци, турци, руснаци, французи и британци.
През 1956г. има референдум
за независимост от британците.
51% са за, а 49% - против, защото
са били защитени от английската
икономика и заплати. 21.09.1964
г. е ден на Независимост, въпреки
че Елизабет остава кралица. На
13.12.1974 г. Малта е провъзгласена за Република. Пет години след
това, на 31.03.1979г. се спуска английското знаме и се издига мал-

тийският флаг. Денят е обявен за
Freedom day. Столицата Ла Валета
е търговски, административен и
туристически център. Историята й
е свързана с рицарите от ордена на
Св. Джон (т.н. рицари хоспиталиери - Hospitallers), който е основан
в Йерусалим по време на Кръстоносните походи.
Четирите колежки, лекари по
дентална медицина и приятелки,
които пътувахме, бяхме на среща
с генералния секретар на Ордена
на хоспителиерите. Той разказа за
благотворителната дейност, която
вършат. Не знаех, че болницата в
гр. Никопол е построена от тях.
В старата столица Мдина коли-

нологично доста по-добра от нас.
Необясними постижения от далечното минало. Доста мегалити съм
видяла по света. Теории много, но
нито един успешен опит да се повтори част от някой строеж. Долмени имаме и ние в България около
с. Хлябово, близо до Тополовград.
Малтийските са по-мащабни.
Кръговете и формите на детелина са ясно очертани с огромните
каменни блокове. Под егидата на

Гозо. В превод името е „Място на
великани”. Записан е в рекордите
на Гинес като най-старото строителство в света, но след разкопките в Гьобекли тепе рекордът е
спорен или невалиден. Заставайки
в сянката на огромните каменни
блокове в храмовете с огромното
желание да разгадаеш питанките
от миналото, е лудо преживяване.
Чудиш се и се маеш как строителите от неолита са премествали и
подреждали един върху друг огромните каменни блокове, някои
от които са високи 8 м и тежат
стотици тонове. Всички храмове
са ориентирани на Югоизток и в
дните на слънцестоенето светлината пада върху т.н. олтари. Поради тези причини малтийците претендират, че най-стария слънчев
календар е направен преди 6000 г.
от тях.
Преди да замина бях чувала за
катакомбите като погребални камери. През средновековието може
би началото на тунелите са използвани за тази цел, но какво ще
кажете за факта, че вътрешността
на островите е прорязана от подземни тунели, храмове. За съжалиние властите в Малта са затворили
входовете. Това става след като в
подземните лабиринти са се загубили група ученици с учителите и
после спасителите. До денднешен
няма следа от нито един от тях.
Докъде достига древният лабиринт? Колкото повече знаем, разбираме, че нищо не знаем!?
Най-големият
триетажен
комплекс под земята е HAL
SAFLIENI-HIPOGEUM. Това са
разчистените етажи засега. Съзнателно, сложно архитектурно
проектиране. Зали с овална форма, порти, ниши, стълбища все понадолу. На второ ниво има ниша,
от която, ако говори дълбок мъжки
глас, се получава ехо или резонанс
в целия комплекс. Може би праисторическо ръководство по музика,
психология… лечение...
Да се върнем в днешно време.
В един от кварталите на столицата, в Марса се срещнахме с д-р
Ива Петрова- мениджър на NEW
VISION DENTAL CLINIC със супер оборудване. Д-р Петрова завършва стоматология през 2004
г. в София. От една година е в
Малта. Очаква за няколко години
да покрие всички необходимости битови и стоматологични. Разказва какво означава да си зъболекар
в Малта:
Стабилна професия с тежест
в обществото. Липса на данъци.
Лиценз около 600 евро. Преференциите за лекари и зъболекари са от
болници до банки. Кредитите за
стоматолози са с 1% лихва. Стоматологията е изцяло частен сектор,
без държавно участие. При медиците има частни и държавни практики. Последните се безплатни.
Изпитът за Малта е през м. юни.
Моят последен въпрос беше: И
все пак защо си тук?

Аз лично пътувах за да видя
древните Мегалитни храмове.
Водят се като едни от най-древните праисторически сгради в
света. Датировката отива до 5000
г. преди Христа. Цивилизацията,
която ги е построила, е била тех-

Юнеско са следните мегалитни
комплекси:
Джгантия, Та Хаджрат, Скорба,
Хаджар Им, Мнайра, Таршин.
Ако вярвам на датировката.
Джгантия е строен 1000 г. преди
Хеопсовата пирамида на остров

Д-р Ива Петрова: Излизам от
рамките. Позволявам си да живея
извън сценария. Строя си живота
така, както смятам за нужен, а не
както е прието.
На срещата с д-р Ива Петрова
бяха: д-р Читалови – сестри, д-р
Даниела Якимова - Варна, д-р
Адрена Славкова - Асеновград
Д-р Н.Читалова,
пътешественик и любител на
древни камъни
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РК НА БЗС-КЪРДЖАЛИ

ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ –
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

О

ЛЕКТОРИ НА НФДМ
ГР. БАНСКО 2018 ГОД.
12.10.2018 год.
Д-р Силвия Димитрова – ДМ, „Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското лечение
– анализ на клинични случаи”
13.10.2018 ГОД
Д-р Милен Димитров, „Принципи на ергономичната работа на четири ръце”
Проф.д-р Нешка Манчорова, „Директно адхезивно възстановяване – Златни стандарти”
Проф. Д-р Поповски – ДМ, Република Македония, „Противоречия при лечението на карциноми на слюнчените жлези”
Д-р Георги Илиев – ДМ, „Минимално инвазивно естетично протезиране”
СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ:
1. Д-р Румен Илиев – 12.10.2018 год.; „Нов поглед върху композитните възстановявания в ежедневната практика”;
2. Проф. д-р Радосвета Василева – ДМ –
12.10.2018 год.; „Многообразие в естетиката при
възстановяване на 4-ти клас кавитети.Модулни
фибросистеми за възстановяване на ендодонтски
лекувани зъби”;
3. Стоимен Терзийски – 14.10.2018 год.; „Пародонт и плазмолифтинг – актуални методи за
лечение”.
Цена на единична стая – 70.00 лв. с включена
закуска;
Цена на двойна стая – 44.00 лв. на човек с
включена закуска.
Участниците във форума се ползват с предимство за настаняване в Гранд хотел „Банско” до
изчерпване на капацитета.
Телефони за връзка: 0888333860 – д-р Георги
Сойтариев – зам.-председател РК на БЗС, гр. Благоевград
0887096109 – Димитрина Калайджийска – секретар

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Ваня Попова-Темелкова, д-р
Мария Мавродиева и д-р Стефан Зашев, 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

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
Доц. Елка Радева
Проф. Владимир Панов
Д-р Юра Пандушева
Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 19.06.2018 г.
Тираж: 8983 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на поместените реклами и вложки.

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6.
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12
e-mail: office@bzs.bg

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

бщина Кърджали и Общински детски комплекс,
с подкрепата на Български зъболекарски съюз
– Кърджали, поканиха всички малки, големи и
още по-големи момичета и момчета и техните родители
на ПЪРВОЮНСКИ ДЕТСКИ ПРАЗНИК на 1 юни 2018
г. от 17.30 ч. в Градската градина.
Имаше интересна програма с участието на клоуните Янко и Силвия от гр. Хасково и представителните
форми на ОДК - Театрално студио, ДВГ „До Ре Ми” и
Школата за модерни танци.
След програмата децата се включиха и забавляваха в
различните забавни центрове:
- „Рисунка на асфалт”
- „Малки таланти” – където всяко дете изпя песен или
каза стихотворение на микрофон
- „Карнавал” – рисунка върху лице
- „Сръчкотворница” – изработване на малки украшения
За всички деца на празника бяха осигурени лакомства
от Община Кърджали и Ротари клуб.

КИРИЛ АНАНИЕВ:

ЩЕ ПРЕДЛОЖА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА
БЪДЕЩИТЕ ЛЕКАРИ ДА Е ЗА
СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Н

аредбата за специализациите има нужда от промяна, коментира министърът на здравеопазването
Кирил Ананиев, който отговаря на въпроси на депутатите от парламентарната здравна комисия.
„Направен е пълен анализ на проблема, свързан с
човешките ресурси в системата на здравеопазването. След като установим потребностите от кадри, ще
предложа на Министерския съвет обучението, квалификацията, преквалификацията, придобиването на
специалност и продължителното обучение за цял живот да бъдат за сметка на държавния бюджет, при условие, че тези хора поемат отговорност за определен
период от време да работят на територията на България“. Това посочи здравният министър и подчерта, че
вече се водят разговори с министъра на финансите
това да стане възможно с бюджета за 2019 г.
За Министерството на здравеопазването изграждането на националната здравна информационна система е един от основните лостове, с които да се ускори
електронното управление в сектора. В момента се
работи по изграждането на отделните модули на системата, като всеки един от тях е в различен етап на
подготовка.
„Ако работата върви в срок, очакваме в средата на
следващата година да имаме Национална здравна информационна система, т.е. България да има електронно здравеопазване“, коментираха от ръководството на
Министерството на здравеопазването. Министър Ананиев посочи, че до края на годината ще бъдат въведени регистри и електронната рецепта.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата
годишнина на д-р Кристиян Любомиров Дачев с
пожелание за здраве, много късмет, лично щастие,
чудесни мигове и много лични и професионални
успехи.
УС на РК на БЗС Кърджали
УС на РК на БЗС - гр. Враца честити юбилеите
на д-р Мария Писарева, д-р Даниела Петкова и д-р
Георги Ненчев, като им желае здраве, късмет, професионални успехи и много щастливи мигове!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС
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Продавам конвенционален ортопантомограф
"INSTRUMENTARIM
DENTAL" (Финландия) с цефалометрична приставка - произведен 2007г. Броячът
на ортопантомографът е отчел 6500 експозиции. Продавам и автоматична проявителна машина - 2017г. Цена по договаряне. Тел. за връзка: 0888 650 549
Продавам миксер за амалгама капсули. Цена по договаряне. Тел:
0888340184 Д-р Танева
Давам смяна под наем в напълно
оборудван и работещ к-т в гр.София в
района на ИСУЛ - тел. 0888 583 380
Продавам напълно обзаведен зъболекарски кабинет в центъра на гр Ямбол подходящ и за живеене. тел 0886627258
Продавам комплект оборудване
за стоматологичен кабинет: Стоматологичен стол, Компресор,Автоклав с
дестилятор. Цена за комплекта 7000
евро. Телефон 0877793245; имейл: lm_
baykova@rambler.ru
Продавам чисто нов кабинет в Благоевград. Оборудван. Перфектен. Акт 16.
Самостоятелен вход,в самостоятелна
сграда. Д-р Георгиев. тел: 0887003868
Продавам автоклав с голям обем на
тавите. Тел. 0888 979 646
Продавам стоматологична машина /
китайска/,купувана 2013 г. от ЕТ"Анка
Кацарова" ,използувана през целия период като помощна т.е.почти не е работила и е в отлично състояние,оборудвана
с турбина със светлина ,въздушен
микромотор със светлина, фотополимерна лампа,негативоскоп 15/10,свободен шлаух, цвят син (през периода
на ползване е била покрита с предпазен найлон ), с две помощни масички /
едната на рамото на рефлектора/,другата
към дент.блок. Цената е 3000 лв., тел. за
връзка 0899110911, гр. Бургас
Продавам два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736 –
Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр. стом.
стол.(текмил,дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр.Карлово
GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон:
0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За информация: 0882/ 080 082
Продавам стоматологичен юнит с
горно окачване Viewdent – Китай, висок
клас. Към него е включено: компресор;
ултразвук DTE със светлина; микромотор; 2 броя шлаух със светлина. Цена
4 500 лв. Юнитът е много запазен. В
експлоатация е от 3 години и половина.
Снимки на машината могат да се видят
на сайт www.dr-bozov.com. За повече
информация: 0888 93 91 92 – д-р Красимир Бозов, Пловдив.
Продавам дентален юнит Анвита в
перфектно състояния. Тел: 0887823004.
Продавам оборудван стоматологичен кабинет в гр. София, район "Красна
поляна", стоматологична машина и стол
Медия 7М, в много добро състояние.
Цена по договаряне, тел. 02/889-96-90,
вечер след 19 ч.
Продавам стоматологичен юнит
„ЮС-7 медиа“, наконечници, компресор
и нови резервни части цена – 390лв..
Подарявам стоматологични метални
шкафове. София. Телефон за контакт :
0888576440.
Продавам стоматологична практика,
действаща, с два напълно оборудвани
стоматологични кабинета – 60м2, с обща
чакалня и стерилизационна. Практиката
е оборудвана с машини Forest и Gnatus
+периферия , автоклав, шкафове „Сименс“. Намира се на булевард „Пенчо Славейков“, срещу входа на Медицинска
Академия. Практиката съществува от
1995г. година. Цена по договаряне. тел.:
0888 576 440
Продавам ултразвук EMS mini
piezon. Внесен е от Англия. Работи перфектно, просто преминах на EMS Piezon
Master. Цена 550лв. 0888 543265
Продавам
стом.
машина
Медиа(ЮС-7) в отлично състояние, периферия, турбинен наконечник с пуш
бутон и стол за стоматолога други - 400
лв. 0878 671036
Продавам маслен компресор в отлично състояние 250 лв. 0878 671036
Продавам материали и пособия, стол
за стоматолога, бюро - по договорка,
0878 671036

ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в идеалният център на
гр. Стара Загора. За контакти Д-р Алексиева - 0889813848
Давам под наем обзаведен стоматологичен кабинет в гр. Варна, за половин
смяна. жк "Младост" - Поликлиника
"Младост"- Марешки 315 Д. Цена – 150
лв. За връзка - 0889 959643
Отдавам под наем смени в разработен стоматологичен кабинет. Топ център
гр. Варна. Тел:0888340184 Д-р Танева
Давам под наем дългосрочно напълно обзаведен кабинет в отлично състояние в гр. София, кв. Орландовци. За контакт: 0898437041, д-р Петрова.
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
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 напълно
оборудван дентален кабинет в центъра на Пловдив. За информация: 0887/
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив
Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, работещ, в центъра на гр. Пловдив. За информация: 0898/ 35 75 34
Давам под наем самостоятелен
стоматологичен кабинет, регистриран
към РЗИ и постоянно функциониращ
от 2005г., след основен ремонт. Супер
локация-кръстовището на бул.”Васил
Априлов” и ул.”Ген. Дан. Николаев” до
Второ РУ на МВР с лице на бул.”Васил
Априлов”. Кабинетът разполага със самостоятелна чакалня, просторна тераса
/ за пушачите /, освен стандартното оборудване има автоклав ескулап и въздушен микромотор. Всичко е в перфектно
състояние, технически изправно и работещо. За контакти: 0888 61 71 04 и 0888
64 01 54.
Дава под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола кв. "Лозенец' в непосредствена близост до метро – станция Стадион "Васил Левски"
GSM:0878 28 06 36
Давам под наем смяна в нов модерно
оборудван кабинет в гр.София, в близост до НДК. За контакти: 0895 753 953
Давам под наем работна смяна в
напълно оборудван и обзаведен зъболекарски кабинет в идеалния център на
гр. Варна - 220 лв. тел: 0888651315, д-р
Красимир Панайотов
Давам смяна под наем в новооборудван работещ стоматологичен кабинет. Кабинета се намира на ул. Баба
Илийца, кв. Красно Село. За повече информация д-р Цолова, 0888581067.
Давам смяна под наем в новооборудван работещ стоматологичен кабинет. Кабинета се намира на ул. Баба
Илийца, кв. Красно Село. За повече информация др. Цолова 0888581067.
Давам под наем, ново оборудван кабинет в Овча купел-стара част.Д-р Асенова 0898612710
Давам кабинет под наем, Софияцентър, пл. "Лъвов мост", до изхода на
метростанцията GSM 0887601064
ТЪРСИ
Търся стоматолог за работа в стоматологична клиника в центъра на град
Бургас. тел: 0888 78 55 09
Търси зъболекар за работа на процент в оборудван дентален кабинет в гр.
София. За информация тел. 0898295528
Търси лекар по дентална медицина
за работа на процент в разработен кабинет в жк. Люлин център. За контакт
- 0888 925378
Фирма изкупува отработена амалгама на цена-100 лева за килограм.Тел.
0899 948166.
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АКТУАЛНО
ДОСТЪП ДО
ПАЦИЕНТСКОТО
ДОСИЕ С ПИК НА
НАП
На интернет страницата на Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) е разработена нова
функционалност, която дава възможност на здравноосигурените,
които имат Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция на приходите (НАП),
да разглеждат своето пациентско
досие. Досега достъп до тази услуга имаха само гражданите, които притежават универсален код за
достъп (УКД), издаден от НЗОК/
РЗОК или електронен подпис. С
новата функционалност, разработена на интернет страницата на
НЗОК, около 400000 граждани,
които имат ПИК на НАП, ще могат да разгледат своето пациентско
досие. Входът се осъществява на
началната страница на НЗОК през
„Преглед на пациентско досие“. С
новата функция здравно осигурените имат възможност да проследят какви прегледи са им правени
през последните 9-10 години от
общопрактикуващия лекар и от
специалисти, какви изследвания
са им правени, както и резултатите от тях, какви имунизации, дали
кога и за какво са хоспитализирани, с каква диагноза, излизали ли
са в отпуск по болест. Информацията е персонална и конфиденциална, достъп до нея има само
физическото лице, което има
12-цифрен ПИК. Така занапред
всеки здравно осигурен може да
проследи какви точно медицински
услуги е ползвал, които се плащат
от НЗОК. Досега достъп до услугата имаха само гражданите, които притежават универсален код за
достъп (УКД), издаден от НЗОК/
РЗОК, или електронен подпис,
припомнят от НЗОК. По данни
на НАП 400 хил. души в страната
имат ПИК, издаден от приходната
институция. Както е известно, същият ПИК може да се ползва и за
онлайн услугите в НОИ.

ХАЗНАТА НА
ИЗЛИШЪК ОТ 1.452
МЛРД. ЛЕВА КЪМ
КРАЯ НА МАЙ
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по
консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към
май 2018 г. да бъде положително в
размер на 1.452 млрд. лв. (1,4 % от
прогнозния БВП), съобщават от
пресцентъра на Министерството
на финансите. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и
помощите по КФП към май 2018
г. се очаква да бъдат в размер на
16.006 млрд. лв. (41,9 % от годишния разчет), като спрямо май 2017
г. се отбелязва ръст от 1.289 млрд.
лева. Ръстът спрямо предходната
година се дължи основно на повисоките данъчни и неданъчни
приходи, които нарастват с 1.336
млрд. лв. (9,4 %), докато постъпленията в частта на приходите от
помощи са по-ниски.
Разходите по консолидираната
фискална програма (вкл. вноската
на Република България в бюджета
на ЕС) към май 2018 г. са в размер
на 14.553 млрд. лв., което е 37,0 %
от годишния разчет. За сравнение
разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на
13.033 млрд. лева.

ПРЕРАЗХОД
В НЗОК
100 милиона лева се очаква
да достигне преразходът от ле-

карства, като без допълнителни
средства, заложеното по това перо
в бюджета на НЗОК няма да е
достатъчно за два месеца в края
на годината. Това се разбира от
стенограмата от заседанието на
Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 14 май. Основна тема за
надзорниците за пореден път е големият преразход по линия на медикаментите и то предимно тези
за онколечение. По време на заседанието заместник здравният министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева
предупреждава, че заради новите
молекули, които ще поема касата,
той може да надхвърли 100 милиона. Какво ще е финансовото натоварване от тях се очаква да стане ясно през септември. Поради
тази причина се очаква за около
два месеца заложените средствата
в бюджета да не стигнат, а единственият вариант е недостигът
да се покрие от резерва на Касата. „Тогава единственият вариант,
който аз виждам, е да преразпределим последния месец 30 млн. от
резерва в двата месеца по 15 млн.
и така да процедираме“, посочва
Начева. Заради проблема една от
мерките, които НЗОК обмисля в
тази насока, са разговори с индустрията за допълнителни отстъпки,
както и по-бързо събиране на вече
договорените.

ЗА
ПРОФИЛАКТИКА
САМО 3% ОТ
БЮДЖЕТА НА
НЗОК
Mодерната концепция в медицината е профилактиката да води
или поне да не отстъпва по значение на усилията за успешно лечение. У нас обаче превенцията е
подценена. Около това мнение се
обединиха участниците в експертен форум в София на общопрактикуващи лекари, специалисти от
добол-ничната и болничната помощ, представители на сдружения
и институции с отношение към
здравеопазването.
Ефективната
профилактика е основополагаща
задача на съвременната медицина
и значим фактор за ограничаване
разпространението хроничните
незаразни болести, за стабилизиране на здравословното състояние
на вече заболелите, за ограничаване на развитието и тежестта на
усложненията, както и за намаляване на трайната нетрудоспособност и преждевременната смъртност. Но общото финансиране към
2017 година на профилактичната
и диспансерна дейност в извънболничната медицинска помощ
е 111 800 000 лв. и представлява
едва 3,2% от общия бюджет на
здравната каса.

НЗОК СЕ
ПРОВЕРЯВА 16
МЕСЕЦА НАЗАД
Проверка, обхващаща информация и анализ на данни за близо година и половина, извършва НЗОК,
а причината е акцията в Пловдив,
при която стана ясно, че най-вероятно фондът е бил източен с
над един милион лева. Това става
ясно от стенограма от заседание
на Надзорния съвет на касата,
проведено на 14 май. „В момента
колегите и информатиците правят
анализ и се обработва цялата база
за цяла България за 16 месеца назад“, заявява подуправителят на
НЗОК д-р Йорданка Пенкова. От
думите й става ясно, че е вероятно
станалото в Пловдив да не е единствен случай. „Ние не можем да
кажем, че това е единичен случай
и че са отчитани само рецепти от
Пловдив, може да има и от други

места“, посочва Пенкова. Проблемът и по-конкретно предварителният контрол при лекарствата ще
бъде обсъден и на дирекционен
съвет на фонда, се разбира още
от стенограмата. Ще се провери и
как се сключват договори, без да
се проверяват разрешителните в
сайта на Изпълнителната агенция
по лекарствата. Според заместник
здравния министър и председател
на Надзорния съвет, Жени Начева,
пробивът в Пловдив не е станал
само заради липсата на регистър
на болните от хепатит С. Припомняме, при акцията в Пловдив бяха
задържани служители на РЗОК,
заподозрени в схеми за източване
на фонда чрез фиктивно изписване на изключително скъпи лекарства за лечение на хепатит С.
Какво точно ще покажат вътрешните проверки на НЗОК обаче не е
ясно, поради факта, че цялата документация около случая в Пловдив е иззета от прокуратурата, а
„следите“ в електронен формат
не са пълни. „Следите в момента
са в спецификацията, която е по
позиции, но там няма ЕГН, но без
рецептата, с която е отчетено и
заплатено, няма как да се наложи
санкция“, посочва в тази връзка
д-р Йорданова.

РОГОВИЦА
ЗА ЧОВЕШКО
ОКО СЛЕД
ТРИИЗМЕРНО
ПРИНТИРАНЕ
Учени от Университета в Нюкасъл успяха да създадат първата
роговица за човешко око след триизмерно принтиране. Те смесили
клетки от здрава роговица с колаген, за да създадат т.нар. мастило
за биопринтиране, каквото вече
се използва за произвеждането
на хрущялна тъкан. Използвайки
най-обикновен 3D биопринтер
на учените им трябвали по-малко
от 10 минути, за да се сдобият с
нова роговица. Тя се образувала
след екструдиране на мастилото
в концентрични кръгове. След
принтирането на роговицата е установено, че стволовите клетки са
започнали да растат, което позволява тя да бъде използвана върху
всеки човек. За да бъде изработена персонално, първо трябва да
се направи сканиране на окото на
пациента. Така ще се определят
размерът и формата, в които трябва да бъде принтирана роговицата. От роговична слепота страдат
около 10 млн. души по света. Още
5 милиона имат слепота, породена
от белези по роговицата, каквито
могат да бъдат причинени от изгаряния, разкъсвания, износване
или заболяване. Основният проблем по време на експериментите бил откриването на донори на
роговици. Сега обаче вече имало
готово мастило за биопринтиране, съдържащо необходимите
стволови клетки, което позволява
печатането на тъкани, без да има
притеснения за растежа на клетките в тях.

ИНТЕРНЕТ
ПЛАТФОРМА
ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ
ЗА ЛИПСВАЩИ
ЛЕКАРСТВА
Първата у нас интернет-платформа за сигнали за недостиг на
лекарства бе представена на пациенти на 7-та Конференция на
Федерация Български пациентски
форум. Тя е създадена от Българската асоциация за развитие на
паралелната търговия с лекарства
(БАРПТЛ) и вече е на разположе-

ние 24 часа в денонощието. Демонстрацията й бе част от програма за съвместни действия между
БАРПТЛ и пациентската организация, която бе разписана в Меморандум за сътрудничество от Иван
Димитров – председател на УС на
ФБПФ и Боряна Маринкова – изпълнителен директор на БАРПТЛ.
Федерация Български пациентски форум и БАРПТЛ декларираха, че обединяват действията
си за изграждане на програма за
сътрудничество за гарантиран
достъп на българските пациенти
до терапия. Организациите ще се
обединят за съвместни действия
за изграждане на ефективна нормативна рамка, която да позволи
бърза доставка при доказан недостиг на лекарства и регламентиране
на паралелен внос на лекарства,
които са дерегистрирани поради причини, несвързани с лекарствената безопасност. На своята
интернет страница www.paralleltrade-development.org
БАРПТЛ
ще поддържа горещата линия за
недостиг чрез платформата си за
подаване на сигнали за липсващи
лекарства на територията на цялата страна, която ще е в полза на
пациентите до стартирането на
електронната система на Изпълнителната агенция по лекарствата. Асоциацията призовава пациентите да подават сигнали си чрез
удобна форма, която за улеснение
и бързина изисква попълване само
населено място, телефон за обратна връзка и търсено лекарство.

ИМПЛАНТТАТУИРОВКА
ПРЕДУПРЕЖДАВА
ЗА РАК
Често ракът остава незабелязан до напредналите му етапи,
когато лечението му става много
трудно и перспективата е по-малко обещаваща. Но изследователи
от Швейцария развиват имплант,
който би могъл да предупреди
„носителите“ за ранното наличие
на рак. Биомедицинска татуировка, която прилича на кафява бенка,
когато „светне“, може да предупреди своя „носител“ за ранните
признаци на рак, пише електронното издание Healthconnectt.com.
Наскоро медиите бяха залети с
новината за „интелигентните татуировки“, разработени от изследователи от Харвардския университет. Те помагат за мониторинг
на здравето чрез използване на
био-чувствително мастило, което
променя цвета си след променящия се състав на интерстициалната течност на тялото. Сега, проф.
Мартин Фузенегер от катедрата
по биологична наука и инженерство в Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, Швейцария,
заедно с екип от изследователи,
е разработил прототип на „татуировка“ за точно определяне на
възможното наличие на ракови
клетки на ранен етап от развитието на болестта. Проф. Фусенегер
и екипът смятат, че тази ситуация
може в бъдеще да бъде значително подобрена от специализирания имплант за кожа, който те са
създали и който наричат „биомедицинска татуировка“. Тяхната
биомедицинска татуировка е определена да разпознае четири от
най-разпространените видове рак
– на гърдата, на белите дробове,
на простатата и на дебелото черво. Изследователите са направили проучване за осъществимост,
при което тествали ефикасността
и точността на техния прототип
върху мишки и кожа на свинете. Резултатите, които досега са
били обещаващи, са публикувани
в списание Science Translational
Medicine.

АКЦЕНТИ
БЛС С НОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Делегатите на 68-ия редовен
отчетно-изборен събор на Българския лекарски съюз (БЛС)
избраха нов председател на организацията. Това е д-р Иван
Маджаров, съобщиха от БЛС.
След балотаж д-р Маджаров
победи досегашния председател д-р Венцислав Грозев. При
преброяването на бюлетините
стана ясно, че д-р Маджаров
събира 212 гласа срещу 170 за
д-р Грозев. Тази година в надпреварата за председателския
пост се бориха четирима кандидати – д-р Венцислав Грозев,
д-р Георги Тодоров, д-р Цветан
Райчинов, и д-р Иван Маджаров, член на досегашния УС
на БЛС, чиято кандидатура бе
издигната от РЛК - Пловдив.

НАГРАДА ЗА ЗДРАВЕН
ЖУРНАЛИСТ
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, връчи
Сребърен почетен знак-втора
степен на Даринка Стоева главен редактор на вестник
„Форум Медикус“. Наградата
се дава за изключителни заслуги в популяризирането на
постиженията в медицината,
обективност в работата, както
и за развитие на специализираната здравна и медицинска
журналистика.

ЗДРАВНА КАРТА ЗА
ПОРЕДЕН ПЪТ
Правителството прие Здравна карта с 5400 болнични легла
по-малко. Документът влиза в
сила от юни, като на лекарите
ще бъде предложен анекс към
сегашните договори. Здравното министерство се е съобразило по време на общественото
обсъждане с исканията на съсловието и е увеличило с 608
първоначално
предвидения
брой легла в клиники. Така с
договор ще бъдат 33 421.

ЕЛЕКТРОННО,
ИЛИ НЕ
Здравната каса планира да
въведе електронни рецепти и
направления от началото на
следващата година. През 2019
г. се предвижда и обогатяване
на информацията в електронните здравни досиета на пациентите. На сайта на Здравната каса вече е осигурена
възможност на всеки, който
притежава персонален код за
достъп до услугите на НАП,
да разгледа и електронното си
здравно досие. Всеки здравноосигурен българин има електронно здравно досие от 2009
година. Александър Огнянов
- директор на „Информационни процеси и сигурност на информацията“, НЗОК: „Посещение при общопрактикуващ
лекар, посещение при лекари
специалисти. Каквото е отчетено за вас, при нас може да се
види.Резултатите от изследванията не се качват в досието.
В момента то е достъпно само
за пациентите. Още до края
на тази година болниците ще
могат да качват епикризи в
електронните досиета. От
Здравната каса напомнят, че в
електронното досие пациентите могат да следят дали лекари
и лечебни заведения са отчели
повече от реално извършените
дейности.

