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ДЪЛБОКО 
СИНЬО ДО 
НАЧАЛОТО  
НА БЕЗКРАЯ

ИЗВЪН КАБИНЕТА

 

НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАСТРАХОВАНЕТО

В ДВ, бр. 80/28.09.2018 г. е публикувана Наредбата за за-
страховането. Съгласно законите на страната от този момент 
тя е в сила и е валидна както за всички лица, изпълняващи 
медицинска дейност, така и за застрахователните дружества, 
осъществяващи тази дейност. Всякакви интерпретации извън 
разписаното в Наредбата, било то от страна на лекарите по 
дентална медицина или застрахователите, са невалидни. 

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС

Следващият Извънреден конгрес на БЗС ще се състои на 25 
и 26 януари 2019 г. в гр. София, парк-хотел „Москва“.

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.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

„ПАНОРАМА“ 2019 Г.
На 29, 30, 31 март 2019 година в гр. Плевен ще се проведе по-

реден Регионален форум по дентална медицина „Панорама“.

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА 
И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА”

На 12 и 13.04.2019 г. на територията на Факултета по ден-
тална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен 
конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив 
„Наука и практика – ръка за ръка”.

НФДМ 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.

Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Нау-
чен конгрес на БЗС да се състои на 6, 7 и 8 юни в гр. Поморие, 
гранд хотел „Поморие“.

Конгресът ще бъде съпроводен от дентално-медицинска из-
ложба  и богата съпътстваща програма.

Срок за подаване на резюмета за орални презентации и по-
стери - 24 февруари 2019 г.

НФДМ 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. 

СТР. 8

ЕЛАСТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ  
ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ 
НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СТР. 3

ДОКТОР МАРИЯ 
НИКОВА С 
НАГРАДАТА 
„МИЛОСЪРДИЕ“

ПРИЗНАНИЕ

СТР. 14

Форумите, организирани от РК 
на БЗС – София-област, тради-
ционно се радват на силен ин-

терес и то не само поради близостта си 
го столицата и отличната организация. 
Когато говорим за организация, имаме 
предвид всичко: от избора на лектори, 
включително и чуждестранни, до из-
бора на място за провеждане и органи-
зацията на празненството след края на 
лекционния ден.

Тази година форумът носеше 8 точки 
на участниците и за място на провеж-
дане бе избран хотел „Банкя палас“, 
намиращ се на емблематична улица в 
съседство с жилището на премиера.

Прекрасното есенно време не откло-
ни вниманието на участниците, сред 
които имаше дори от РК на БЗС – Ям-
бол.

Д-р Николай Шарков, председател 
на УС на БЗС, както и д-р Бисер Бо-
тев, председател на УС на Столична 
районна колегия на БЗС бяха дошли 
да поздравят колегите си. Д-р Шарков 
направи и кратко експозе по текущи-
те проблеми, като най-голям интерес 
предизвика въвеждането на новата 
дейност, свързана с протезирането на 
тотално обеззъбени пациенти.

Организаторите от РК на БЗС –Со-
фия област се бяха погрижили и за 

чудесното експониране на денталното 
изложение. За участниците във форума 
имаше и възможност за закупуване на 
монографии и специализирана литера-
тура, свързана с лекционните теми. 

Първата лекция бе на лектор от чуж-
бина, д-р Ян Жиривски, който говори 
за атравматичната екстракция. Той бе 
лектор на фирма Dental Therapevtics, 
която бе осигурила и демонстрацио-
нен сет за всички участници във фо-
рума. Лекторът даде указания за пъл-
ноценното използване на Tubulex при 
екстрахиране на зъби със запазване на 
алвеоралния гребен.

На стр. 2

РК НА БЗС – СОФИЯ-ОБЛАСТ

ФДМ – ПЛОВДИВ

ПЕТИ РЕГИОНАЛЕН 
ФОРУМ В БАНКЯ

Участниците в Петия регионален форум на РК на БЗС-София-област

ВЪВ ФДМ - ПЛОВДИВ БЕ ОТКРИТ 
СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ 
ЗА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
За първи път в страната 

Факултетът по дентал-
на медицина в Плов-

див откри на 8 ноември т.г. 
специализиран кабинет за 
дентално лечение на хора 
с увреждания. Стоматоло-
гичният кабинет във ФДМ 
– Пловдив е оборудван със 
специална платформа така, 
че да отговаря на приетите 
норми и изисквания в Ев-
ропейския съюз за лечение 
на хора със специфични 

потребности, по-конкретно 
с трайни двигателни ув-
реждания и придвижващи 
се с помощта на колички. 
Средствата за изграждането 
и оборудването на кабинета 
са осигурени изцяло от МУ 
– Пловдив.

Деканът, проф. Георги 
Тодоров, в присъствието 
на академичното ръковод-
ство на МУ – Пловдив, на 
председателя на РК на БЗС 
Пловдив – д-р Трифон Ан-

тонов, на представители 
на Съюз на инвалидите в 
България и студенти, откри 
новия кабинет. Д-р Трифон 
Антонов поднесе специа-
лен поздравителен адрес от 
името на ръководството на 
БЗС.

По думите на проф. То-
доров по този проект се ра-
боти от няколко години. В 
цял свят достъпът на лица 
с двигателни увреждания 
е осигурен по подходящ 

начин и то не само в ле-
чебните заведения, а и във 
всички учреждения и об-
ществения транспорт. Във 
Факултета по дентална ме-
дицина в Пловдив наистина 
е помислено в детайли за 
нуждите на пациентите със 
специфични потребности. 
Входът за тях е от кота нула 
и без препятствия се влиза 
в кабинета, разположен на 
партерния етаж. 

На стр. 3
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РК НА БЗС – СОФИЯ-ОБЛАСТ

ПЕТИ РЕГИОНАЛЕН 
ФОРУМ В БАНКЯ

РК НА БЗС – РАЗГРАД

На 10 октомври над 50 лека-
ри по дентална медицина 
от областта и съседните 

на Разград градове взеха участие 
в лекция-семинар на тема: „Сто-
матология с минимална интервен-
ция“. Събитието бе организирано 
съвместно от Разградска районна 
колегия на Български зъболекар-
ски съюз и фирма „Дентатехни-
ка“, специализирана за търговия 
на дентални материали и обуче-
ния. 

Според председателя на РК на 
БЗС, д-р Стоил Кондов, темата на 
лекцията е неслучайно подбрана, 
тъй като тя има изключително 
профилактична насоченост към 
предпазването от кариеса и не-
говите усложнения, ранната му 
диагностика и неинвазивното ле-
чение. По статистика на НЗОК, 
област Разград е с една от най-ви-
соките заболеваемости от кариес 
при децата в цялата страна. 

След научната програма гостите 
на града – лекари по дентална ме-
дицина, участваха в организирана 
от управителния съвет на местна-
та колегия екскурзия до някои от 
забележителностите на града. 

Първо посетиха спортната база 
на Лудогорец „Гнездо на орли“, 
където сред много емоции и при-
ятни изненади от страна на до-
макините, направиха подробна 
обиколка на най-модерната трени-
ровъчна база на Балканите. 

Съпътстващата програма про-
дължи в Националния археологи-
чески резерват „Абритус“. Гости-
те на древния град се запознаха с 
уникалните археологични наход-
ки благодарение на любезните 
домакини от единствения по рода 
си интерактивен музей. Хубавото 
време позволи на групата да се по-
топи в късноантичната атмосфера 
с разходка и беседа из комплекса. 

„Искахме да съчетаем полезно-
то с приятното и освен научната 
част от деня, да покажем на коле-
гите, гости на града, някои места, 

за които не са подозирали или от-
давна са се надявали да посетят. 
Наука, спорт, история и туризъм. 
Мисля, че подобно мероприятие 
е ново за града и се надявам да 
бъде оценено от нашите колеги, 
които се запознаха с малка част 
от духовното и антично наслед-
ство на нашия край. Надяваме се 
следващите ни срещи да са с още 
по-интересни и емоционални с 
голям професионален, спортен и 
туристически заряд“, сподели д-р 
Кондев. 

РК на БЗС-Разград

СТОМАТОЛОГИЯ С 
МИНИМАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Лекари по дентална медицина съчетаха науката с футбола и туризма

От стр. 1

Ендодонтският панел започна 
с лекцията на доц. Ангела 
Гусийска за протоколите за 

осигуряване на достъп до апикал-
ната зона и клиничните органи-
чения. Лекцията акцентира върху 
едни от най-честите анатомични 
ендодонтски особености, пред-
хождащи пълнеж на каналите, 
сепарирани на различини места 
инструменти и облитерацията на 
каналите, като затруднен достъп 
до апикалната зона. Доц. Гусийска 
представи клиничните протоколи 
за улеснен достъп до апикалната 
зона в една отлично онагледена 
мултимедийна презентация. Тя 
подчерта, че рентгеновият образ 
не е единствено условие за ендо-
лечение. 

Възможната контаминация чес-
то пъти остава скрита, като про-
вежданото лечение също може да 
създаде замърсен слой, което да 
доведе до проблеми. При лечение 
на зъби в доблната челюст е важно 
долночелюстният нерв да не бъде 
засегнат от инфекцията. 

Доц. Гусийска разгледа и из-
ползването на сплит техника за из-
олация с кофердам. 

Тя даде точни данни за това как-
ви очила и микроскоп да бъдат 
избрани при работа с увеличение. 
Ако се нуждаем от увеличение над 
6 пъти, то трябва да се насочим 
към работа с микроскоп, защото 
при по-голямо увеличение става 
разфокусиране на обекта.

Ендодонтският панел продължи 
с две теми на проф. Нешка Манчо-
рова.

Използването на биокерамики 
в ендодонтията бе първата тема, 
като бяха разгледани съвремен-
ните начини на обтуриране, като 
не бяха подминати проблемите в 

миналото с използването на някои 
материали. Специално внимание 
бе обърнато на новите генерации 
МТА базирани биокерамики и ал-
горитмите за работа с тях в облас-
тта на консервативната и микрохи-
рургичната ендодонтия.

Какво изисква желанието за 
свръхестетика от лекарите по ден-
тална медицина? Прецизно изпъл-
нение на протоколите за работа 
и материали и техники с доказан 
клиничен ефект и дългосрочна 
проследяемост. Лекцията на проф. 
Манчорова: „Дентални адхезиви и 
композиционни материали в ерата 
на супертехнологии и свръхесте-
тика: златни стандарти и клиничен 
протокол“ даде отговор на много 
то тези въпроси. Лекторът пред-
стави адхезивни стратегии за ди-
ректно възстановяване при фрак-
тура и кариесни разрушения както 
в дъвкателното съзъбие, така и в 
областта на усмивката. Участни-
ците се запознаха с практически 
тайни за изглаждане на „невиди-
ма“ обтурация чрез сингъл-шейд 
(композит в един цвят и транслу-
центност) и мулти-шейд техники с 
композит в повече от един цвят и 
транслуцентност. Специално вни-
мание бе обърнато на лечението на 
пациенти с екстремно дъвкателно 
налягане, което е съвременен бич, 
особено сред по-млади пациенти, 
поради забързания и стесогенен 
начин на живот. 

Проф. Манчорова разгледа и 
възможните стратегии за елими-
нирането на зъбната свръхчув-
ствителност при оголени шийки и 
корени.

С особен интерес бе посрещнат 
протокола за циментиране на без-
метални фиброглас щифтове при 
възстановяване на ендодонтски ле-
кувани зъби, както и алгоритмите 

за интраорална репаратура на ди-
ректни и индиректни обтурации, 
фасети, корони от всички класове 
материали.

Естествен завършек на лекцион-
ния ден бе темата за комбинирани-
те заболявания на ендодонта и па-
родонта на доц. Георги Томов.

Често пъти наличието на ком-
бинирани или „гранични“ лезии 

затруднява диагностиката и лече-
нието на общопрактикуващия ле-
кар по дентална медицина. Доц. 
Томов специално разгледа диаг-
ностицирането и диференциална-
та диагноза, изградена на базата 
на съвременните параклинични и 
клинични методи. В над 30 кли-
нични случаи, които бяха показа-
ни, бяха коментирани някои съвре-

менни лечебни модалности, които 
могат да подобрят прогнозата за 
комбинираните заболявания на 
ендодонта и пародонта – озоноте-
рапия, приложението на лазерите 
и ФДТ.

Традиционно лекционният ден 
завърши с галя вечеря за всички 
участници.                                  ДМ

Д-р Н. Шарков поздравява участниците във форума на РК на БЗС-
София област

Доц. Ангела Гусийска

Денталното изложение
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ФДМ – ПЛОВДИВ

ВЪВ ФДМ - ПЛОВДИВ БЕ ОТКРИТ 
СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ЗА ДЕНТАЛНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
От стр.1

Нещо повече. За тези пациенти 
е изграден специален санитарен 
възел в непосредствена близост 
до кабинета.

Всички големи дентални фир-
ми произвеждат специализира-
ни приспособления за хората с 
увреждания. Ние се спряхме на 
дентален юнит с рампа на фирма 
„Текмил“, разясни проф. Тодоров. 

Откриването на кабинета ще 
помогне на нашите специализан-
ти и стажанти да могат да рабо-
тят в него, с което ще придобият 
знания и умения за лечебна рабо-
та с тези пациенти и да се научат 

на по-високо ниво на обслужва-
не. Чрез кабинета се надграждат 
възможностите за практическо 
обучение на студентите за спе-
цификата на лечението на такъв 
тип пациенти. В момента имаме 
1327 студенти във Факултета по 
дентална медицина в Пловдив. 
От тях 527 обучаваме на англий-
ски език. Всички те ще получат 
едно добро обучение, което ще ги 
реализира в Европейския съюз и 
други страни като високо компе-
тентни професионалисти, подчер-
та деканът проф. Тодоров. 

Първият пациент в новооткри-
тия кабинет бе г-н Латин Банков, 
който бе прегледан и консултиран 
от асистент д-р Светлин Алексан-
дров, дм.

Латин Банков сподели, че обще-
ството не бива да се бои да адап-
тира средата за хората със спе-
цифични потребности. „Ако вие 

видите една естакада на подлез, а 
не стълби, няма ли да я предпоче-
тете? Адаптираната околна среда 
не е само за нас, а за всички. Дос-
тъпната среда, ако е достъпна за 
мен, ще бъде достъпна и за здра-
вия човек“, подчерта г-н Банков.

Деканът на ФДМ - Пловдив 
анонсира и предстоящото про-
веждане на специален форум във 
факултета, посветен на лицевите 
аномалии - I-ви Международен 
конгрес по лицево-челюстно про-
тезиране, 15-16 ноември 2018 г. В 
България няма създаден регистър 
на болните с лицево-челюстни ув-
реждания и аномалии. Ние трябва 

да знаем какви са специфичните 
нужди на пациентите и нашите 
студенти да отговарят на това, 
като получат адекватно обучение. 
Очаквайте още интересни нови-
ни от нашия факултет, допълни 
проф. Тодоров.

НОВОСТИТЕ ВЪВ 
ФДМ – ПЛОВДИВ 
ПРОДЪЛЖАВАТ

Денят осми ноември бе посве-
тен и на още едно откриване. Този 
път насочено към студентите по 
дентална медицина. В прекрасна-
та сграда на факултета бе открит 
специален сектор с шкафове за 
студентите. Какво толкова забе-
лежително има в това? Само този, 
който не е носил гипсов модел и 
спиртна лампа в чантата си, може 

да задава подобен въпрос.
Над 320 индивидуални шкафче-

та със съвременен дизайн ще да-
ват възможност за по-комфортен 
учебен процес на обучаващите се. 
Всяка група ще разполага с опре-
делен брой шкафове за съхране-
ние, разположени пред гардероба 
на факултета. 

В присъствието на пловдивски-
те медии на откриването рамо до 
рамо бяха деканът, проф. Тодоров, 
преподаватели, представители на 
Студентския съвет, студенти. 

Две реализирани начинания, 
които заслужват адмирациите на 
всички – пациенти, преподавате-
ли, студенти и общество. 

ДМ

Д-р Трифон Антонов и проф. Г. Тодоров

Първият пациент Латин Банков, който бе прегледан и консултиран 
от асистент д-р Светлин Александров, дм

Момент от откриването

Новата придобивка на студентите

Тазгодишният носител 
на наградата „Милосър-
дие“ е доктор Мария Ни-

кова. Отличието се връчва от 
Община Сливен на изявена 
личност в областта на здравео-
пазването и социалната политика. 
Д-р Мария Никова е лекар по ден-
тална медицина. Родена е в град 
Твърдица. Завършила е дентална 
медицина в Медицински универ-
ситет – гр. София. Работила е като 
ординатор в терапевтично отделе-
ние при Районна стоматологична 
поликлиника.

Освен ежедневните си профе-
сионални ангажименти, д-р Нико-
ва пише и научни трудове, защи-
тава дисертационен труд на тема 
„Проучване честотата на трихо-
монас и ентамеба гингивалис в 
пародонтопатиите – възможност 
за комплексна терапия” под ръко-
водството на проф. Генов и доц. 
Запрянова, за което й е присъдена 
научна степен „Кандидат на ме-

дицинските науки“, понастоящем 
доктор  по медицина. Участва в 
Международен изследователски 
проект към Стоматологичен фа-
култет – София.

От основаването на  Българския 
зъболекарски съюз е в Управител-
ния съвет на районната колегия, 
делегат на Конгреса на БЗС, член 
е на Съюза на учените.

Д-р Мария Никова е специа-
лист, отдал се на пациентите си 
и развитието на младите колеги. 
Нейната всеотдайност и доброта 
към хората я правят достоен но-
сител на награда „Милосърдие”.

Награда „Милосърдие” ще бъде 
връчена на тържествена церемо-
ния в навечерието на празника на 
Сливен.

РК НА БЗС-СЛИВЕН

ДОКТОР МАРИЯ НИКОВА Е 
НОСИТЕЛЯТ НА НАГРАДАТА 

„МИЛОСЪРДИЕ“ ЗА 2018 ГОДИНА
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Straumann® Mini Implant System

Ïîêàçàíèÿ: Çà ñòàáèëèçèðàíå íà ñíåìàåìè
ïðîòåçè, äîðè è ïðè ïàöèåíòè ñ íåäîñòàòú÷åí
îáåì íà íàëè÷íàòà êîñò èëè ëîøî êà÷åñòâî
íà êîñòòà, êîèòî íå ïîçâîëÿâàò èìïëàíòè-
ðàíå ñúñ ñòàíäàðòíè èìïëàíòè. Ïîêàçàíè ñà
è ïðè ñëó÷àè, ïðè êîèòî å íåâúçìîæíî äà ñå
ïðåäïðèåìå ëå÷åíèå çà ðåêîíñòðóêöèÿ íà
àëâåîëàðíèÿ ãðåáåí.

Ïðåäèìñòâà: Ïî-ìàëêî óñëîæíåíèÿ è ïî-
áúðçà êëèíè÷íà ïðîöåäóðà. Ñúêðàòåí îçäðà-
âèòåëåí ïåðèîä. Ïîçâîëÿâàò èìåäèàòíî íà-
òîâàðâàíå. Ëå÷åíèåòî å ñ ïî-íèñêà öåíà, â
ñðàâíåíèå ñ êîíâåíöèîíàëíèòå èìïëàíòè.

Ñïåöèôèêàöèè íà Straumann® Mini implant:

Âèä èìïëàíò Äèàìåòúð Äúëæèíè Ïîâúðõíîñò Ìàòåðèàë Ãàðàíöèÿ

Straumann® 2,4mm 10mm SLA® Roxolid® Straumann®

Mini Implant 12 mm Lifetime
14 mm Guarantee

Optiloc® ñèñòåìàòà ïðåäëàãà èçáîð îò 6 ðåòåíöèîííè âëîæ-
êè ñ ðàçëè÷íà çàäðúæíà ñèëà (300g - 2’500g), êîèòî êîì-
ïåíñèðàò äèâåðãåíöèÿ äî 20° íà èìïëàíò (40° ìåæäó äâà
èìïëàíòà). Óíèêàëíèÿò äèçàéí íà íàäñòðîéêàòà ñ öåíòðè-
ðàùà ôóíêöèÿ ñïîìàãà çà ëåñíîòî ïîñòàâÿíå è ñâàëÿíå íà
ïðîòåçàòà è ïðåäîòâðàòÿâà ïîâðåæäàíå íà âëîæêèòå. ADLC
ïîêðèòèåòî º îñèãóðÿâà íèñúê êîåôèöèåíò íà ïëàê-ðåòåí-
òèâíîñò è îòëè÷íà óñòîé÷èâîñò âúâ âðåìåòî.

Àïèêàëíà êîíè÷íîñò,
çà îòëè÷íà ïúðâè÷íà ñòàáèëíîñò

Optiloc® - áëàãîäàðåíèå
íà ADLC ïîêðèòèåòî â
êîìáèíàöèÿ ñ PEEK
îñèãóðÿâàò:
• Îòëè÷íà èçíîñîóñòîé÷èâîñò
• Èçêëþ÷èòåëíà èçäðúæëèâîñò

â äúëãîñðî÷åí ïëàí

Ñòàíäàðòåí äèçàéí íà
Tissue Level èìïëàíò,
ñ òðàíñìóêîçíà ÷àñò
îò 2,8 mm

Mini Implant:

• D 2.4 mm Roxolid® SLA®

• Âèñîêà èçäúðæëèâîñò
• Ïîêàçàíè ïðè ñëó÷àè

ñ òåñíè àëâåîëàðíè
ãðåáåíè

ÎÏÐÎÑÒÅÍ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÍ ÏÐÎÒÎÊÎË

ÓËÒÐÀÄÅÍÒÀË ÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. “Êíÿç Áîðèñ I” 10 - ïàðòåð,
òåë.: 02/95 33 557, ìîá. òåë.: 0878 102 198w w w . u l t r a d e n t a l . n e t

Estelite Sigma Quick

Estelite Sigma Sistem Kit -
875 ëâ. / 699 ëâ.
3 ØÏÐÈÖÈ - 267 ëâ. / 240 ëâ.

Estelite Flow Quick

2 ØÏÐÈÖÈ - 130 ëâ. / 124 ëâ.

Style Flow Pack

Òîï öåíà - 495 ëâ. / 410 ëâ. Bond Force II  Kit

285 ëâ.
245 ëâ.

Estecem II Kit

540 ëâ.
449 ëâ.

Estelite Flow Quick High Flow

2 ØÏÐÈÖÈ - 194 ëâ. / 175 ëâ.

Palfique LV Low Flow

2 ØÏÐÈÖÈ - 174 ëâ. / 149 ëâ.

Rebase II Kit

259 ëâ.
239 ëâ.

Estesil

Putty Soft Kit (600ml) + 1 êîðåê-
òóðà (50 ml) - 137 ëâ. / 115 ëâ.
Êîðåêòóðà HF/EHF (2*50ml) -
90 ëâ. / 75 ëâ.
Monoimplant Machine çà ìîíî-
ôàçíè òðàíñôåðíè îòïå÷àòúöè
(2*380)
276ëâ. / 220 ëâ.

Sofreliner Tough Kit M

375 ëâ. / 349 ëâ.

Estelite Asteria

ÅSSENTIAL KIT - 1075 ëâ./ 720 ëâ.
2 ØÏÐÈÖÈ - 290 ëâ./ 260 ëâ.
4 ØÏÐÈÖÈ - 584 ëâ./ 499 ëâ.

Estelite Bulk Fill Flow

2 ØÏÐÈÖÈ - 210 ëâ. / 176 ëâ.

Shield Force Plus Kit

195 ëâ.
182 ëâ.

Ionotite F kit

219 ëâ.
188 ëâ.

TokuPost

Trial Set- 196 ëâ. / 177 ëâ.
(15R/0.75 - 5 áð.,18S/0.75 -
5 áð), äðèë, êàëèáðàòîð)
Refil  - 325 ëâ. / 289 ëâ.
(20 áð. 18 /0,55 , 18 / 0,75,
18/0,95, äðèë, êàëèáðàòîð)

Ñïåöèàëíè êîëåäíè íàìàëåíèÿ
15.11.2018

15.01.2019

Universal Bond Kit

269 ëâ.
179 ëâ.
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Локално приложение 
за ефективно лечение 
на гингивит, перимукозит 
и периимплантит

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

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

Оторизиран дистрибутор 
на MedTechDental за България

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

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

www.medina-bio.com

Пародонтални 
джобове

Постекстракционни 
рани

Гингивит

Перимукозит
Периимплантит

(Продължение от бр.10)

ЗДРАВНИ И 
ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

В наши дни всеки зъболекар 
във Великобритания, който 
е HIV-серопозитивен, тряб-

ва да спре лечението на пациенти, а 
инфектирани с хепатит В дентални 
лекари с ниско вирусно натоварване 
могат да продължат да практикуват, 
въпреки че HIV е 100 пъти по-малко 
заразен от хепатит B.

Денталните здравни работници 
могат да предоставят на болни и ри-
скови за HIV важна информация за 
диагностика и лечение. Те също имат 
отговорността за защита от инфек-
циозна болест на своите пациенти и 
себе си. При анализ в Калифорния 
се установява, че около 600 профе-
сионалисти изразяват готовност да 
лекуват хора със СПИН или HIV ин-
фекция, като се практикува сериозен 
контрол на инфекциите.

Преди 25 години от здравния де-
партамент на Минесота е направена 
анкета всред около 2000 стоматоло-
зи, хигиенисти и помощен персонал. 
Повече от 50% от отговорилите на 
въпросите съобщават, че не са имали 
достатъчно информация за безопасни 
и ефективни грижи за НІV-инфек-
тирани пациенти. Нараняванията 
са били относително чести, но само 
5% от анкетираните считат, че биха 
могли да бъдат изложени на HIV, а 
единици са се изследвали за заразя-
ване след нараняването. По-малко от 
45% от кабинетите имат инструкция 
за предпазване на персонала от кръв/
телесна течност. Почти два пъти по-
вече служители смятат, че кабинети-
те имат по-скоро етично отколкото 
правно задължение за лечение на 

заразени с HIV лица. Малък процент 
анкетирани са на мнение, че частен 
зъболекарски кабинет е най-доброто 
място за лечение на HIV-инфекти-
рани пациенти. 20 % посочват, че са 
приемали в техния кабинет заразен 
с HIV човек. 76% обявяват, че им е 
било неприятно да лекуват HIV-ин-
фектирани пациенти, 14% заявяват, 
че персоналът е отказал лечение. Не-
зависимо че тези резултати са били 
по-добри от предишни анкети е ясно, 
че са необходими допълнителни по-
знания и поведенчески промени, за 
да се гарантират, най-добрите техни-
чески, правни и етични стандарти за 
лечението на такива пациенти.

Редица изследвания подчертават 
недостига на зъболекари във Вели-
кобритания. От 241 амбулаторни па-
циентки 21% са били НІV-позитивни. 
Те по-често са имали трудности при 
посещенията си при денталните ле-
кари (59%), отколкото при гинеколог 
(18%). HIV-инфектираните съобща-
ват за значително повече проблеми 
с денталното здраве в сравнение с 
контролите (55% срещу 32%). Общо 
35% от пациентите, които са обяви-
ли своя здравен статус, са предизви-
кали негативен ефект върху тяхното 
лечение, като в 6% се е стигнало до 
отказ на лечението. Нужни са усилия 
за повишаване на професионалните 
стандарти и информираността за НІV 
с цел предотвратяване неравенството 
при денталните грижи.

Интересно е осъщественото в Ру-
мъния проучване за вероятността за 
предаване на инфекции, причинени 
от хепатит В и С-вируси, както и за за-
разяване с HIV в денталните кабинети 
от пациенти, привидно здрави веноз-
ни наркомани. Много малка е веро-
ятността за предаване инфекцията от 
зъболекаря на пациента, докато пре-

даването на инфекцията от пациента 
на зъболекаря все пак носи известен 
риск. Стриктното управление и на-
блюдение на мерките за превенция в 
денталните кабинети е необходимо, 
за да се спре предаването инфекция 
от пациент на пациент. Следдиплом-
но обучение в мерки за контрол на ин-
фекциите трябва да бъде попълнено 
с познания в областта на епидемио-
логията на кръвно-предаваните ин-
фекции, за да се избегнат погрешните 
нагласи и поведение. Проучванията в 
Нигерия показват, че са необходими 
подробни образователни и мотива-
ционни програми за следващите гене-
рации стоматолози, за да се подобри 
лечението на венозните наркомани и 
болните с HIV.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР ПРИ 

ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С 
HIV ИНФЕКЦИЯ

1. На първо място стои нуждата 
от разкриването на специализирани 
кабинети и центрове за диагностика 
и лечение на този контингент болни. 
Имайки предвид спецификата на за-
боляването, както и отказа на някои 
дентални лекари да поемат грижите 
за оралнато здраве на тези болни, 
част от тях скриват, че са носители на 
инфекцията при посещение при след-
ващ дентален лекар. Подобна тенден-
денция се наблюдава и при пациенти-
те с хепатит В и С вирус. 

2. От голяма полза за денталните 
лекари са разработените и предлагани 
в медицинската мрежа бързи тестове 
за диагностика на пациенти с HIV с 
чувствителност и специфичност над 
99%, с които всеки дентален каби-
нет е добре да разполага. Регистри-
раният в България тест е OraQuick 

ADVANCE Rapid HIV– ½ Antibody 
Test, който установява антитела за 
HIV-1 и HIV-2 за 20 минути  в матери-
ал слюнка или орална лигавица. Това 
позволява пациентите да узнаят своя 
статус само в едно посещение, като 
за HIV позитивните пациенти може 
веднага да се предприемат необходи-
мите мерки. Тестът предлага прециз-
но определяне без нужда от игли за 
вземане на кръв, безболезнен е и дава 
възможност за изследване на повече 
хора като би могъл да се използва за 
клинична и неклинична употреба, 
практически навсякъде. Пациенти 
подлежащи на по-големи хирургич-
ни манипулации, както и такива със 
съмнение за наличието на вируса е 
препоръчително да бъдат тестувани 
в денталтния кабинет преди провеж-
дането на каквито и да е било проде-
цури.

3. Всеки дентален кабинет и ла-
боратория трябва да са запознати и 
да имат в писмен вид инструкции за 
предпазване на персонала при кон-
такт с контаминирана кръв, телесни 
течности, както и такива за работа 
със заразени болни. А именно – при 
контакт със заразени биологични 
продукти да се облее веднага мястото 
или раната с наличнитите в кабинета 
дезинфекционни разтвори. Повечето 
от тях са и с висока активност към 
HIV инфекцията. Използването на 
дезинфектанта е препоръчително да е 
неколкоктартно. 

При осъществен контакт на ден-
талния лекар или медицинския 
персонал със заразени продукти е 
задължителна консултацията със спе-
циалист инфекционист във възможно 
най-кратък период. 

4. Ако е наложително лечението 
на тези пациенти извън специализи-
раните кабинети, препоръчително е, 

те да бъдат последните пациенти за 
работната седмица, като се използват 
еднократен едър и дребен инструмен-
тариум, а употребата на турбината и 
ултразвука да се ограничава, поради 
създаването на аерозол. До края на 
денталното лечение за всеки пациент 
от тази група препоръчваме използ-
ването на отделен комплект турбина, 
прав и обратен наконечник, ултраз-
вуков накрайник и друг необходим 
дентален инструментариум, който 
въпреки, че ще бъде подложен на 
добра дезинфекция и автоклавиране, 
е желателно да не бъде използван за 
други пациенти.

5. Лекуващите трябва да очакват 
по-голямо кървене на такива болни, 
във връзка с провежданата терапия, 
включително и при ендодонтско ле-
чение и да се използват и най-прос-
тите предпазни мерки – използването 
на два чифта ръкавици, предпазни 
очила, маска и шлем. 

6. Не на последно място поставяме 
и въпроса за знанията на денталните 
лекари, които би било добре да са за-
познати с оро-фациалните манифес-
тации на НІV в устната кухина и да 
предприемат подходящи действия за 
овладяване на лезиите и или изпра-
щането на болните към компетентни 
медици. Усилията на превенцията 
от страна на денталния екип спрямо 
HIV инфекцията трябва да бъдат в 
крак с променящата се епидемична 
картина. Денталният лекар следва 
да продължи да бъде член на екипа 
в търсене на „оптимално здраве за 
всички“ и да извършва собствени из-
следвания за оралното здраве.

Повече информация можете 
да намерите на http://medinform.

bg/store/virusni-hepatiti-i-hiv-v-
dentalnata-praktika/

Владимир Панов

НІV-ИНФЕКЦИЯ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А
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ВЪВЕДЕНИЕ

Прекомерната костна 
резорбция, тънката, 
неподатлива лигави-

ца, наличие на екзостози или 
болезнени неврогенни точ-
ки при изцяло обеззъбените 
пациенти (фиг. 1 – 14) изис-
кват по-специални методи 
на лечение с цели протези, 
които могат да осигурят по-
равномерно разпределяне на 
дъвкателното налягане и да 
намалят травмата върху ли-
гавицата. Такива клинични 
случаи могат да бъдат реше-
ни с използването на елас-
тични материали за подпла-
тянане на цели протези. Тези 
материали са известни отдав-
на в денталната практика, но 
наличието на противоречиви 
данни за техните предимства-
та и недостатъците, недоста-
тъчната информация за нови-
те материали на силиконова 
основа в нашата научна лите-
ратура, ни даде основание да 
проучим тази група материа-
ли и проследим тяхното кли-
нично поведение. (Фиг.1-14.)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛ-
НИ 

РЕЖИМИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ И 
СЪХРАНЕНИЕ

Направените от нас кли-
нични и експериментални 
проучвания на еластичните 
материали за подплатяване 
на цели протези ни дадоха 
основание да формулираме 
следните препоръчителни 
режими за почистване и съх-
ранение:

1. Пациентите, проте-
зирани с двуслойни цели 

протези не бива да спят със 
своите снемаеми протезни 
конструкции. 

Както е добре известно 
слюноотделянето има цир-
каден (денонощен ритъм). 
Слюноотделянето през но-
щта е изключително слабо. 
В устната кухина по време на 
сън присъства само нестиму-
лирана слюнка, която за раз-
лика от стимулираната няма 
почистваща функция.

2. Съхраняването на про-
тезите през нощта може да 
става в чаша със студена 
вода.

Съхранението на проте-
зите в студена, дори ледена 
вода намалява възможността 
за просмукване в граничната 
зона (зоната между твърдата 
основа и мекия подплатяващ 
материал).

3. Почистването на 
двуслойните цели протези 
трябва да се извършва еже-
дневно.

На 30та минута всяка по-
върхност (естествена или 
изкуствена) намираща се в 
устната кухина се покрива с 
тънък слой от гликопротеини 
и имуноглобулини, т. нар. 
слюнчена пеликула. След 
3 – 4 часа тя се превръща в 
биофилм, съдържащ муци-
ни, хранителни остатъци и 
микроорганизми. На 8ия час 
микроорганизмите образуват 
колонии, а на 24ия час те са 
вече здраво свързани с по-
върхността.

4. Механичното почист-
ването на целите протези, 
подплатени с топлополи-
меризиращи еластични 
материали на силиконова 
основа е препоръчително да 
става в ултразвукова ваничка 

за 8 min. При липса на така-
ва може да се използва много 
мека четка за зъби и сапун, но 
не паста за зъби. Трябва да се 
има предвид, че използване-
то на механична четка може 
да доведе до нарушаване на 
повърхностното лаково по-
критие. 

Направеното от нас из-
следване на повърхностните 
характеристики с атомно-
силов микроскоп (AFM) по-
каза, че 30 дни ежедневно 
механичното почистване в 
ултразвукова ваничка води до 
намаляване на грапавостта 
на еластичните материали на 
силиконова основа за подпла-
тяване на цели протези (фиг. 
15 - 18).

5. След механичното по-
чистване протезите тряб-
ва задължително да бъдат 
третирани с почистващи 
разтвори, като за тези, кои-
то са подплатени с топлопо-
лимеризиращ силикон пре-
поръчителните почистващи 
разтвори могат да бъдат тези, 
които почистват чрез ензими 
при експозиция 15 min или та-
кива, използващи активен кис-
лород за 10 min (фиг. 19, 20).

6. Механичното почист-
ването на целите протези, 
подплатени със студенопо-
лимеризиращи еластични 
материали на силиконова 
основа е препоръчително да 
става в ултразвукова ваничка 
за два цикъла по 8 min. Пора-
ди по-ниската финална твър-
дост и по-висока порьозност 
студенополимеризиращите 
еластични материали могат 
да задържат повече микроор-
ганизми и гъбички. Използ-
ването на механична четка 
за този тип протези не е пре-
поръчително, защото води до 

увеличаване на грапавостта 
на еластичния материал (фиг. 
17, 18).

7. След механичното по-
чистване протезите тряб-
ва задължително да бъдат 
третирани с почистващи 
разтвори. За подплатените 
със студенополимеризиращ 
силикон препоръчителните 
таблетки са тези, които из-
ползват само активен кисло-
род при експозиция – 10 min. 
Използването на оксидира-
щи таблетки с ензими при 
този тип протези не е пре-
поръчително, тъй като този 
почистващ разтвор води до 
увеличаване на грапавостта 
на еластичния материал (фиг. 
21, 22).

8. Препоръчително е един 
път в седмицата двупласто-
вите протези да бъдат тре-
тиране с 0,5% разтвор на 
натриев хипохлорид за 5 
min за по-добра дезинфек-
ция. Не трябва този разтвор 
да се прилага за цяла нощ, 
тъй като това води до уве-
личаване на грапавостта на 
еластичните материали и до 
по-голяма имбибиция на теч-
ности (фиг. 23, 24 и 25).

9. Пациентите, проте-
зирани с двуслойни цели 
протези е необходимо да се 
явяват на контролни пре-
гледи, в началото на три и 
после на шест месеца и ако е 
необходимо да се коригират 
препоръките за почистване, 
с цел предовратяване разви-
тието на протезен стоматит. 
При тези контролни прегледи 
е възможно да се наложи под-
новяване на защитното лако-
во покритие.

10.  Нашата препоръка 

към лекарите по дентална 
медицина при използване 
на този тип протезиране 
е да предписват на своите 
пациенти не само таблетки 
за почистване на протези, а 
също така и средства за де-
зинфекция на устната кухина 
(орални разтвори за жабуре-
не) и средства за повишаване 
на защитните фактори в уст-
ната кухина, като например 
хранителни добавки, съдър-
жащи антимикробни пептиди 
(лактоферин, лизозим и др.). 

ИЗВОДИ

Оптималният метод за 

почистване и съхранение е 
изключително важен за дъл-
готрайността на двуслойните 
цели протези. Почистващи 
режими, несъобразени с вида 
на еластичния материал, мо-
гат да бъдат предпоставка за 
неговото увреждане и/или за 
микробна и гъбична коло-
низация по повърхността на 
протезите.

Автор: 
Д-р Мариана Е. Янкова, 

доктор асистент в Катедра 
по Протетична Дентална 

Медицина, Факултет по 
Дентална Медицина, МУ - 

София

ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ  
ЗА ПОДПЛАТЯВАНЕ НА  

ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕЖИМИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ*

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 1 и 2. Клиничен случай на прекомерна костна ре-
зорбция на горна челюст.

Фиг. 4

Фиг. 2

Фиг. 3 и 4. Клиничен случай на прекомерна костна ре-
зорбция на долна челюст.

Фиг. 5, 6 и 7. Клиничен случай на прекомерна костна ре-
зорбция на долна челюст.

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7
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Фиг. 8, 9 и 10. Клиничен случай на ретенционни максимални тубери.

Фиг. 8

Фиг. 11

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 12

Фиг. 9 Фиг. 10

Фиг. 11 и 12. Клиничен случай на прекомерна костна ре-
зорбция на долна челюст.

Фиг.13 и 14. Клиничен случай на прекомерна костна ре-
зорбция и ретенционни тубери на горна челюст.

Фиг. 15. 3D изображение 
на топлополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с ултразвук.

Фиг. 16. 3D изображение 
на топлополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с механична 
четка.

Фиг. 17. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с ултразвук.

Фиг. 18. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с механична 
четка.

Фиг. 19. 3D изображение 
на топлополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
таблетки, съдържащи ен-
зими.

Фиг. 20. 3D изображение 
на топлополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
таблетки, използващи ак-
тивен кислород.

Фиг. 21. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
таблетки, съдържащи ен-
зими.

Фиг. 22. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
таблетки, използващи ак-
тивен кислород.

Фиг. 23. 3D изображение 
на топлополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
разтвор на натриев хипох-
лорид за 5 минути.

Фиг. 24. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
разтвор на натриев хипох-
лорид за 5 минути.

Фиг. 25. 3D изображение 
на студенополимеризиращ 
еластичен материал след 
третиране с почистващи 
разтвор на натриев хипох-
лорид за 8 часа.

Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com

* Капацитет: 
   20 човека

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2019 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционна 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

7, 8, 9 август3, 4, 5 юни6 - 7 март 14, 15, 16 октомври29 - 30 януари 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 11.01.2019 г. - 10% отстъпка

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

* Материалът е част от защитен през 2018 година дисертационнен труд на тема: 
„Клинично и експериментално проучване на еластичните материали за подплатя-
ване на цели протези”. Дисертационният труд е на разположение в библиотеките 
на Факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна.
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Opalescence GO
+

Opalescence 
паста 133гр.

135лв.

PemaFlo DC

Opalescence BOOST
с-ма за пристолно 

избелване 
+

Opalescence 
паста 133гр.

160лв.
UltraPack

При закупуване на 
два броя ретракционен конец,

получавате подарък 
Viscostat Clear 1,2ml

UltraTemp

Постоянен двойнополимеризиращ  
цимент

+
подарък временен цимент 

промо спринцовка

Промоциите са валидни до
изчерпване на определените 

количества.

нац.тел. 070015544

168лв.

Opalescence с-ма за
избелване за един пациент

+ 
Opalescence паста 133гр.

86лв.

Нашите промоции за 
периода 15.11-15.01.18

www.gengigel.bg

Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване 
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• Gengigel® prof подпомага възстановяването  

на тъканите и заздравяването на раните:
     ▪ след поставяне на импланти
     ▪ след изваждане на зъб
     ▪ след пародонтално мащабиране  
       и изрязване на корена
     ▪ при почистване на зъбен камък

ПОКАЗАНИЯ: кървящи и подути венци • гингивит • пародонтит • оперативни процедури •  
разранена тъкан на венците причинена от протези и брекети • израстване на зъб 

Хиалуронова киселина

ФОРМУЛА ЗА 
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

HOBO
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Налични в аптеките. 
Gengigel® Prof е наличен в 

дентално депо “Патриция ООД”
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Symplantology
във всичко,
което правим!

Решения за всички клинични случаи 

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

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

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

www.medina-bio.com

Conical Narrow
Connection (CHC)

Conical Standard
Connection (CS)

    Internal Hex
Connection (IH)

SPI DFI ATID
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Водата е в основата на всич-
ки форми на живот. Тя по-
крива 72% от повърхността 

на Земята. По-голямата част от 
подводния свят е още неизследва-
на. Много хора с различни зани-
мания и възраст са запленени от 
привлекателността на света, кой-
то се крие под водата. Гмуркат се 
подводни археолози, океанолози, 
любители водолази. Интернацио-
налната организация CMAS ръ-
ководи националните водолазни 
асоциации и водолазни училища. 
CMAS е основана на 10.01.1959 
г. в Монако. В днешно време цен-
тралата е в Рим. Свидетелство за 
водолаз, подготвено по системата 
Pro Tek CMAS, е признато нався-
къде по света. Обучението включ-
ва солидна теория, гмуркане в ба-
сейн и гмуркане в открита вода. 

Правилата са валидни за всички: 
В природата всичко се движи, но 
нищо не бърза! Бавно се потъва, 
бавно се изплува. Оглеждане за 
препятствия. Всяко решение касае 
живота. Не се гмуркайте сами, ако 
нямате необходимата квалифи-
кация за това. Инструкторът или 
партньорът проверяват ЖТКВ: жи-
летка, тежести, краища и въздух до 
подаване на сигнал ОК. Не губете 
контакт с партньора! Гмуркането с 
надеждна екипировка и регулатори 
е задължително. Съобразявайте се 
със собствените сили и възмож-
ности. Контрол върху емоциите! 
Не на страха и паниката. Доброто 
здравословно състояние е гаран-
ция за успех. Тренираното тяло 
може добре да се справи с нато-
варването по време на гмуркане. 
Пазете подводния свят! Никога не 
вземайте от там нещо със себе си 
освен фотографски снимки. Учете 
се! Непрекъснато се появяват нови 
алгоритми за декомпресия, нови 
екипировки, нови правила и огра-
ничения. Log Book – бърз и лесен 
начин да покажете на вашия парт-
ньор, водолазен гид или водолазен 
център какъв опит имате (или ня-
мате).

Гмуркането е хоби. Не е състе-
зание. Може би най-красивите и 
интересни неща се виждат на дъл-
бочина около 10 метра, защото все 
още се различават всички цветове. 
Видимостта под вода силно зависи 
от силата и ъгъла, под който грее 

слънцето; дълбочина; утайки и 
текстура на дъното – светъл пясък 
или тъмни скали. Цветовете започ-
ват да избледняват (абсорбират) с 
увеличение на дълбочината. Из-
бледняването на червеното започ-
ва на 5 метра, следва оранжевото 
на 12 метра, на 30 метра жълтото, 
после зеленото, а около 60 метра 
изчезва и синьото. След време мо-
зъкът се адаптира към абсорбция-
та, но въпреки това без добро ос-
ветление не може да се насладите 
на цветната феерия под водата. В 
дълбочините под 30 метра е нача-
лото на космическия безкрай. 

Добрият гмуркач най-оптимално 
контролира гмуркането от позици-

ята на неутрална плаваемост, чрез 
вкарване и изпускане на въздух.

Чуваемостта под вода силно се 
променя. Звукът се движи четири 
пъти по-бързо. Често имаме усе-
щането, че той идва отвсякъде. 
Тази година на дайвинг по брего-
вете на Мадагаскар непрекъснато 
чувах сонарния звук на гърбатия 
кит. Оглеждах се безразборно в 
желанието си да го видя. Начупих 
малко корали и инструкторът ми 
показа показалец и въведе ред в 
посоката и начина на разглежда-
не. Все пак видях майка и малкото 
ѝ (тегло над 30 тона, 12–16 метра 
дължина). Бях толкова изумена, че 
дори не направих опит за снимки. 

Изживях възхитата по съвършен-
ството на природата. Колко мънич-
ка и глупава изглеждах под тази 
хармония.

Преди пет години съм снимала 
китова акула по бреговете на Фи-
липините.

Помня, че и тогава снимах не 
от първия път. Аз плувах над нея. 
Огромна, тъмносиня, с бели пет-
на, прилича на руска подводница 
(не зная защо така я оприличих), 
с множество накацали и хранещи 
се риби по хрилете и. Бързо плу-
ващо, достолепно, велико! Напра-
вих шест кадъра, с които се гордея. 
Дължина 18 метра, тегло около 20 

тона, води се най-голямата риба.
Няма да забравя един дайв по 

бреговете на индонезийските осто-
рови, някъде край Комодо. Бяхме 
двама. На брифинга преди гмур-
кането се спомена бегло за чести 
вълнения, но основно се говори 
за маршрут и вероятните обекти 
за наблюдение. Нямах търпение, 
защото очаквах огромни косте-
нурки, акули и съвсем различен 
свят от познатото Червено море. 
На жилетката ми закачиха нещо 
като малка морска котва. Попитах 
защо ми е. Не разбрах отговора, 
защото трябваше през глава да 
скачаме от лодката. Намирах се 
някъде в Индийския океан. Бавно 
потъвах и благодарях на Вселената 
за възможността да докосвам под-
водните красоти на Земята. Едни 
огромни пъстроцветни корали по 
рифа, люлеещи се водорасли във 
вид на брюкселска дантела… Пре-
минах край огромни червеникави 
костенурки. Благодарих им. Очите 
ми ставаха все по-големи. Тогава 
видях сивите акули. По тялото ми 
мина ток, но спазвах правилото да 
не се страхувам и да плувам много 
бавно. Точно тогава като гръм от 
ясно небе акулите и костенурките 
изчезнаха. Край мен полетяха ята 
от хиляди, сториха ми се милиони 
риби. Всичките в посока обратна 
на нашата. С края на полезрението 
си видях как инструкторът отка-
чи т.нар. котва и я заби в корали-
те. Инстинктът ми подсказваше, 
че вече нямам време да направя 
същото. С все сили на двете ми 
ръце се залових за първите корали, 
които ми попаднаха. Течението ни 
помете. Не зная как, но се задър-
жах. Тялото беше в хоризонтално 
положение като сламка, но залове-
но за корала. Не помня колко време 
е продължило течението. Помня 
черните си мисли: Ако не успея да 
се задържа, накъде ще отлетя като 
тапа? Ще задържа ли регулатора? 
После всичко утихна. Времето 
спря. Чух звук от приближаваща 
лодка. Видях буя. Не продумахме и 
дума. Не съжалявам, но е трябвало 
да чуя как се ползва онази джаджа, 

котвата. Чак в България се изчис-
тиха игличките от не толкова ток-
сичния корал по ръцете ми. Цялата 
кожа по дланите ми се смени. 

В Индийския океан видях и ле-
тящия дявол или манта. Шири-
на до 9 метра, от които 2 метра е 
уста. Хранят се с планктон. Жи-
веят близо до кораловите рифове. 
Най-интересното е, че се опитват 
да летят над водата. Явлението не 
е обяснено, но е умопомрачително 
красиво!

Тази година край Мадагаскар 
заснех двоен пирует над водата на 
гърбатия кит. Все едно ми казаха: 
„Хей, живот, здравей!“. Зашеметя-

ващо!
Гмуркала съм се на много места 

по света. За съжаление с очите си 
видях как Големият бариерен риф 
край Австралия боледува. Видях 
как след голямото цунами по бре-
говете на Малдиви и Шри Ланка 
коралите се събуждат за втори 
живот, но процесът е много бавен. 
Химизацията над водата се отра-
зява на подводния свят. Червено 
море е най-близо, най-цветно и 
достъпно за нас. Разбира се Черно 
море и Средиземноморието са ни 
под ръка, но по на юг е по-топло и 
по-цветно.

Колегите, които познават вкуса 
на гмуркането: проф. д-р Методи 
Абаджиев, д-р Константин Даков, 
д-р Трифон Антонов, д-р Али Ха-
джийски, д-р Мери Станкова, д-р 
Павлин Стефанов.

В дълбините на необятната вода, 
като в тишината на нощта, гмур-
качът независимо от принадлеж-
ност, пол и професия се превръща 
в неразделна част от заобикалящия 
свят. Благодарност и любов към 
Вселената за цялата благодат, в 
която се потапяме. Цвят, доверие и 
радост! Покорен си от това, което 
се открива на подводния хоризонт. 
Също като в живота: спокойствие 
и увереност! Излизайки от водата, 
по тялото няма следи от капчици 
страх и въпроси: „Ами ако се уда-
вя?“. Ставаш по-завършен и цял. 
По-смел, вярващ и очакващ с не-
търпение следващото гмуркане.

 „За равен брой!“ – поздрав на 
водолазите за успешно гмуркане 
– броят на влизанията трябва да е 
равен на броя на излизанията от 
водата. За минута под вода можеш 
да видиш толкова същества, кол-
кото в гората не можеш да видиш 
за месеци. Подводния свят: разли-
чен, непознат, светът на рибите и 
синия космически безкрай… За да 
те допусне до себе си, трябва да го 
обичаш истински. Никой страх не 
трябва да те спира да мечтаеш и да 
плуваш напред!

Д-р Н. Читалова
Снимки: д-р К. Даков, 

д-р Н. Читалова

ДЪЛБОКО СИНЬО ДО 
НАЧАЛОТО НА БЕЗКРАЯ

„За равен брой“ е поздравът на гмуркачите
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ПРОДАВА

Продавам оборудван стоматологи-
чен кабинет в гр. София, район „Красна 
поляна“, стоматологична машина и стол 
Медия 7М, в много добро състояние. 
Оборудването може да се закупи и от-
делно от помещението. Цена по догова-
ряне, тел. 02/889-96-90, вечер след 19 ч.

Продавам НОВ портативен рентге-
нов апарат Remex-T100. Цена: 4000 лв. 
Тел. 0889 261688, д-р Димитров

Продавам напълно обзаведен зъ-
болекарски кабинет в центъра на гр. 
Ямбол - подходящ и за живеене – тел. 
0886627258

Продавам новозавършен, необоруд-
ван дентален кабинет с 2 работни места. 
Местоположението е в комуникативна 
зона в централната част на гр. Варна. 
За контакти 0893063788- Георгиев, след 
18ч

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 дента-
лен кабинет в центъра на гр.Карлово 
GSM: 0889840317

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с 
дозатор и швейцарски ултразвук. Теле-
фон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор.

а информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв.

За информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в Па-

зарджик, оборудвана и работеща, от-
лична локация, 2 кабинета с 2 санитар-
ни възела. За контакт - 0888 833194 или 
sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв.м. на 
1-ви етаж, обособен като два дентал-
ни кабинета, работещи и в момента. 
Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив, 
ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по до-
говаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 
0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продава фотополимерна лампа 3М 
50 лв. - 0898716708

Продавам стоматологична 
машина”Медия”(ЮС 7) в отлично със-
тояние, периферия, турбинен наконе-
чник-немски и др. Възможен превоз 
- 400 лева. Тел: 0878671036 - д-р Ма-
ринова 

Продавам стоматологични материа-
ли и пособия! По договорка! д-р Мари-
нова. Тел:0878671036

Продавам зъболекарска машина 
Гюней, модел Прогрес. Машината е с 
вграден ултразвуков скалер, въздушен 
микромотор NSK, турбинен шлаух със 
светлина, трифункционална ръкохват-
ка, стол за стоматолога. Цена 755 лв. 
тел. 0888 43 34 48 д-р Веселинова, Со-
фия

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдавам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинета се намира в 
едно помещение със зъботехническа 
лаборатория, в която се изработват под-
вижни и неподвижни конструкции. Те-
лефон за контакт: 0899 10 44 12 

Давам новообурудван стоматологи-
чен кабинет под наем. Адрес- гр. Со-
фия, квартал Надежда, д-р Йорданова 
- тел. 0887 05 99 69

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

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална ме-
дицина 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 дента-
лен 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 стомато-
логичен 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 центъ-
ра на Пловдив. За информация: 0887/ 
532 736 – Д-р Раянлиев, Пловдив

Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, рабо-
тещ, в центъра на гр. Пловдив.

За информация: 0898/ 35 75 34
Давам под наем помещение, подхо-

дящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., 
гр. Пловдив, кв” Прослав”, до пощата. 
За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Ба-
калов

Давам кабинет под наем, работещ 
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж в 
едно с друг работещ кабинет. Гр. Плов-
див, ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти: 
Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Давам под наем смяна в нов, обо-
рудван дентален кабинет, намиращ се в 
гр.София до магазин Билла на ул. „Оп-
ълческа“ и бул.“Сливница“. Цена 380 
лв. 0888353356 – Даниел Георгиев;

Дентален център - 1, Ст.Загора 
ЕООД дава под наем оборудван стома-
тологичен кабинет. гр. Стара Загора, 
ул.“Свети Княз Борис“ №87 за контакти 
: 0878 621784: 042/626050

Давам смяна под наем в напълно 
обзаведен и оборудван кабинет в меди-
цински център в гр. Бургас. За контак-
ти: 0898618623

Давам под наем стоматологичен ка-
бинет, с чисто ново, пълно оборудване, 
безсрочно, GSM 0885 85 62 47

Давам под наем един от три самос-
тоятелни зъболекарски кабинета на ул. 
„Добрила“ № 11/срещу ФДМ/ в гр. Со-
фия, тел. 0888702594.

Давам смяна под наем в кабинет на-
миращ се в сградата на бизнес център 
Галакси, ж к Гео Милев. Тел. 0895 62 
74 64 

Давам под наем два перфектно об-
заведени стоматологични кабинета в 
идеалния център на гр. Варна, като ка-
бинетите могат да работят 24 часа /и 
като денонощни/.Цени по споразуме-
ние! Тел. 0988/884-930; 0889/275-679 
д-р Ненов /nikolainenov56@abv.bg/

Давам под наем стом. кабинет ново 
оборудван, ул. Люле Бургас 11 пряка на 
бул.Мадрид – тел. 0888 697509

Давам под наем смяна в нов, напъл-
но оборудван и работещ дентален каби-
нет, който се намира в град София, кв. 
Лозенец. ул. Кишинев 13 Б в близост до 
мол Paradise. Цена 300 лв. За контакти: 
0888742958 д-р Стойчев

Отдавам под наем смяна в разра-
ботен и напълно обзаведен стоматоло-
гичен кабинет, намиращ се в центъра 
до МОЛ София. Кабинета се намира в 
едно помещение със зъботехническа 
лаборатория, в която се изработват под-
вижни и неподвижни конструкции. 
Лице за контакт: Славчо Гълъбов Теле-
фон за контакт: 0899 10 44 12

Давам под наем обзаведен стома-
тологичен кабинет в гр. Варна, за цяла 
смяна; ж.к. „Младост“ - Поликлиника 
„Младост“ – Марешки, тяло Д – к-т 315 
Цена – 180 лв. За връзка - 0889 959643

Дава под наем оборудвана стома-
тологична клиника с 3 стола- кв. „Ло-
зенец“ в непосредствена близост до 
метро станция „Стадион Васил Левски“ 
- GSM:0878 28 06 36

Давам под наем дългосрочно напъл-
но обзаведен кабинет в отлично със-
тояние в гр. София, кв. Орландовци. За 
контакт: 0898437041, д-р Петрова.

ТЪРСЯ

Търся стоматолог за работа в стома-
тологична клиника в центъра на град 
Бургас. тел: 0888 78 55 09 

Зъболекар с опит търси работа в гр. 
Пловдив. За информация: 0878/ 722 894

Търся съдружник в ООД, 
новозавършил/а зъболекар/ка за работа 
в 4 кабинета в гр.Стара Загора и селата - 
тел: 0882652410 д-р.Маринов.

КОЛЕДЕН БАЛ НА РК 
НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - 

Пловдив ще се състои на 20.12.2018г., четвъртък, 
от 19.30 часа, в зала "Бендида" на "Новотел Плов-
див". Цена на куверта - 50 лв. Краен срок за запис-
ване: 14.12.2018г. Информация и записване на тел: 
032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, или на място в офиса 
на РК на БЗС - Пловдив, ул."Велико Търново" № 
9, ет. 2. 

За нас ще бъде удоволствие да споделим праз-
ничните мигове с колеги от цялата страна. Запо-
вядайте!

ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749

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

годишнини на д-р Венелин Мигдалов, д-р Георги 
Бакалов, д-р Юлий Барзев и д-р Кирил Хаджийски, 
като им пожелава здраве, много късмет, лично щас-
тие, истински хора до тях , чудесни мигове и много 
лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

УС НА РК НА  
БЗС -ГР. ВРАЦА

с удоволствие честити юбилеите на своите ко-
леги д-р Кристина Георгиева, д-р Милица Или-
ева и д-р Георги Георгиев, като им желае да бъ-
дат здрави, повече да се усмихват и още много 
години да се наслаждават на малките, но значими 
неща от живота!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Нели Панайотова Колева, като 
и пожелава здраве, много късмет, лично щастие, 
чудесни мигове и много лични и професионални 
успехи.                    УС на РК на БЗС- Кърджали

Съвместен екип от специалисти по „Ушни, нос-
ни и гърлени болести” и „Лицево-челюстна хи-
рургия” извършиха уникална по рода си опера-

ция за отстраняване на карцином на 49-годишна жена.
Пациентката потърсила помощта на професор Вен-

цислав Цветков – ръководител на УНГ-клиниката на 
ВМА, след като близо година е лекувана от различни 
специалисти в страната, като окончателното им мне-
ние е било, че не могат да й предложат адекватно опе-
ративно лечение.

След направен обстоен преглед от професор Цве-
тков и екипа му, жената е диагностицирана с карци-
ном, обхващащ ушния канал, средното ухо, мастоида, 
вътрешното ухо, черепната база,  темпоро-мандибу-
ларната става, паротидната жлеза и съдово-нервния 
сноп на шията. 

Отстраняването на такъв вид тумор е крайно слож-

но и рисково, тъй като  ангажира лицевия нерв, голе-
мите съдове на шията и близко разположените мозъч-
ни обвивки, коментира професор Цветков.

Направена е и консултация с водещия специалист 
в областта на лицево-челюстната хирургия доцент 
Николай Янев, който се ангажира за съвместна опера-
тивна интервенция с екипите на ВМА. В рамките на 
продължилата 12-часова операция туморът не само бе 
отстранен изцяло, но бе извършена и реконструкция 
на големия дефект на шията, като за целта бе използ-
вана тъкан от гръдния мускул на пациентката.

Пациентката се възстановява нормално.
Професор Цветков благодари за професионализма 

на всички участници в изключително сложната опера-
ция и на екипа на доцент Николай Янев, д-р Гълъбена 
Йорданова и д-р Александрина Малинова за перфект-
ната колаборация.

УНИКАЛНА 
ОПЕРАЦИЯ В УНГ-

КЛИНИКАТА НА ВМА

БЮДЖЕТЪТ НА НЗОК ЩЕ 
БЪДЕ УВЕЛИЧЕН С 490 

МЛН. ЛВ. СПРЯМО 2018 Г.
За поредна година се залага и сериозен ръст в раз-

ходите за здравеопазване. Здравноосигурителните 
приходи са в размер на 4.2 млн. лв., от които 2.8 млн. 

лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1.3 млн. 
лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите 
за здравно осигуряване за 2019 г. са разчетени с ръст от 
132.4 млн. лв. спрямо 2018 г., който се дължи на промяна 
в размера на пенсиите, от увеличение на минималната ра-
ботна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, 
върху който държавата внася здравни вноски за безработ-
ните, децата, социално слабите.

За здравноосигурителни плащания за медицинска 
помощ, оказана в съответствие с правилата за коорди-
нация на системите за социална сигурност по проек-
та за 2019 г., са разчетени 1. 4 млн. лв. През 2019 г. се 
предвижда Министерството на здравеопазването еже-
месечно да предоставя трансфер към бюджета на На-

ционалната здравноосигурителна каса в общ размер от 
43 000,0 хил. лв. за финансиране на разходи, които по 
закон са определени като държавна отговорност.

С преходните и заключителни разпоредби на законо-
проекта се предлагат промени и в Закона за здравното 
осигуряване, Закона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина, Закона за лечебните заведения, За-
кона за здравето и други закони.

Запазва се размерът на здравноосигурителната внос-
ка в размер на 8%. С проектобюджета се постига га-
рантиране на пакета здравноосигурителни дейности в 
обхвата на задължителното здравно осигуряване. Раз-
ходите за здравеопазване в консолидираната фискална 
програма през следващата година достигат 5.2 млрд. 
лв., което представлява 4,5% от БВП. Това е първата 
година, в която бюджетът на функция здравеопазване 
надхвърля 5 млрд. лв.
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АКЦЕНТИАКТУАЛНО

ЛЕКАР НА 
ГОДИНАТА-2018

Медицинската гилдия из-
бра акад. Дамян Дамянов за 
носител на престижния приз 
„Лекар на годината 2018“. 
Акад. Дамянов е зам.-предсе-
дател на БАН, завеждащ сек-
ция „Медицински науки“ в 
академията, бивш началник 
на Клиниката по хирургия 
при УМБАЛ „Царица Йоан-
на–ИСУЛ“. Той  е забележи-
телен лекар, учен, преподава-
тел и човек. Неговият принос 
в медицината и науката не 
само в България, но и по све-
та е безспорен. Бил и ще бъде 
пример за много поколения 
лекари.

МАГНЕЗИЙ
И ПАМЕТ

Ново изследване установи, 
че магнезият може да подобри 
паметта и способността за на-
учаване. Учените са изследва-
ли въздействието на магнезия 
върху плъхове, на които е бил 
даван Л-треонат. Резултати-
те показали, че добавката е 
подобрила множество форми 
на паметта на ученето в срав-
нение с контролната група 
плъхове.Според статистиката 
само една трета от хората по-
лучават необходимото коли-
чество магнезий с диетата си. 
Магнезият се намира в по-го-
леми количества при: тъмни-
те листни зеленчуци; рибата; 
бобовите растения; зърнените 
растения, като ориз; киселото 
мляко; бананите; смокините.

НОВА ПОЛИТИКА 
ЗА БАГАЖА

Според данни на популяр-
ната унгарска нискотарифна 
авиокомпания, над 10 000 по-
лета годишно са засегнати от 
закъснения, свързани с бага-
жа. Статистиката също така 
показва, че през последните 
пет години средната продъл-
жителност на престоя в да-
дена дестинация прогресив-
но намалява и към момента 
всеки трети пътник на авио-
компанията предприема пъ-
тувания с продължителност 
от три дни или по-малко. От 
1 ноември всеки неин кли-
ент ще има право да носи на 
борда един безплатен ръчен 
багаж (40x30x20 см), а пътни-
ците, които закупят услугата 
Priority, ще могат да качат 
на борда и багаж с колелца 
(55х40х23 см). Освен това, от-
читайки предпочитанията на 
клиентите и променящите се 
модели на поведение при пъ-
туване, компанията ще въве-
де нов размер чекиран багаж 
от 10 кг на цени, стартиращи 
от едва 7 евро, с цел да гаран-
тира го-голям комфорт при 
пътуване.

ЗДРАВОСЛОВНО, 
ПО БДС

Виктор Ангелов, който с 
ресторантите си Chef´s печели 
три пъти титлата „Ресторант 
на годината“ на списание 
„Бакхус“ и който оглавяваше 
журито на Master Chef Бъл-
гария, отвори ново заведение. 
Този път за изненада на всич-
ки известният готвач отваря 
място за бързо хранене – БДС 
(Балкански деликатеси на 
скара). Целта му е да реаби-
литира българската скара и 
да създаде български fast food, 
но с акцент върху качеството 
– „без консерванти, набухва-
тели, оцветители, стабилиза-
тори“. БДС – абревиатурата 
на Балкански деликатеси на 
скара, отвори врати на 6 сеп-
тември и веднага предизвика 
опашка на тротоара на ул. 
„Г. Раковски“ 96. Цялостната 
стилистика на интериора и 
опаковките е ретро с намиг-
ване към стара София.

ОФИЦИАЛНИ 
ПРАЗНИЦИ 

И НЕРАБОТНИ 
ДНИ ПРЕЗ 2019 Г.
1 януари 2019 – Нова година.
3 март – Ден на Освобожде-

нието на България от османско 
робство. 

28 април – Великден – хрис-
тиянската религия отбелязва 
Възкресение Христово.

1 май – Ден на труда и на 
международната работническа 
солидарност.

6 май – Гергьовден, Ден на хра-
бростта и българската армия.

24 май – Денят на българската 
просвета и култура и на славян-
ската писменост.

6 септември – Съединението 
на България.

22 септември – Ден на незави-
симостта на България.

24, 25, 26 декември – Коледа.

ОРАЛЕН ТЕСТ 
ЗА НОСИТЕЛИ 

НА ВИРУСА 
НА СПИН

По данни на Министерство на 
здравеопазването, към 31 юли 
2018 г. общо 1 430 лица с ХИВ 
се проследяват в секторите за 
лечение на пациентите с ХИВ/
СПИН, а 1 334 (93%) от тях по-
лучават съвременна антиретро-
вирусна терапия. От началото на 
тази година са открити нови 161 
ХИВ – серопозитивни. Запазва се 
тенденцията от последните годи-
ни броят на новорегистрираните 
мъже да е многократно по-голям 
от инфектираните жени. Това е 
една от основните причини не-
правителственият и публичният 
сектор да работят съвместно за 
разкриването на нови, потвърдени 
от Националната референтна ла-
боратория по ХИВ и СПИН слу-
чаи. Тя е единствената в България, 
където по безспорен начин се до-
казва дали даден пациент е ХИВ-
позитивен, или не. В чужбина в 
аптеките и дрогериите се прода-
ва свободно орален тест за ХИВ. 
Прави се със слюнка и няма нужда 
от взимане на кръв. Резултатите се 
получават след 20 мин. В Бълга-
рия за момента това е възможно 
само в Check Point София. В този 
център се откриват над 70% от 
случаите на ХИВ в София и близо 
30% от случаите в страната.

КОНГРЕС ПО БИО-
МЕДИЦИНСКИ 

НАУКИ 
Едни от най-големите научни 

постижения в сферата на меди-
цината ще бъдат представени у 
нас по време на International 
Biomedical Congress Sofia (IBCS), 
който се проведе от 16 до 18 но-
ември в „София Тех Парк“. Кон-
гресът се организира от студенти 
по медицина и има за цел да съз-
даде среда за развитие и контак-
ти на младите професионалисти 
в сферата на здравеопазването. 
Програмата включва посещение 
на ключови лектори, водещи спе-
циалисти в областта си както от 
чужбина, така и от България. Те 
представят новостите от сферата 
на биомедицинските науки. Те-
мите на тазгодишното издание на 
конгреса са: невронаука, ендок-
ринология, акушерство и гине-
кология и медицинско предпри-
емачество. Освен това има около 
50 уъркшопа с практическа насо-
ченост, паралелни симпозиуми, 
свързани с денталната медицина 
и фармацията, както и медицин-
ска универсиада, емблематична 
за IBCS. Гостите на събитието 

имаха възможността да посетят и 
уникалното изложение Symbiartic: 
изкуство чрез наука. Основната 
му цел е разработването на мулти-
дисциплинарна платформа, която 
да осъществи диалог между изку-
ството и фундаменталната наука. 
Изложението представи ориги-
нални творби от всички сфери на 
визуалните изкуства, вдъхновени 
от любовта към науката, както и 
експонати с естетическа стойност, 
инспирирани от научната дейност.

Д-Р ГЕОРГИЕВ 
ЗАВЕЩА 1 037 413 

ДОЛАРА НА 
МУ – СОФИЯ

20 000 лева награден фонд за 
завършилите с пълно отличие сту-
денти ще дава всяка година Ме-
дицински университет – София. 
Парите ще бъдат разпределени на 
всички факултети, Филиал Вра-
ца и Медицинския колеж, реши 
Академичният съвет. Отличници-
те ще взимат своите парични на-
гради благодарение на получено 
от университета наследство по 
завещание от д-р Андрей Асенов 
Георгиев от САЩ. „Сумата, която 
д-р Георгиев завеща на МУ – Со-
фия, е в размер на 1 037 413 до-
лара. Щедрият жест на българина 
емигрант е отправен към младите 
медици на България, избрали да 
учат в Университета, в който и той 
получава своята диплома“, заяви 
ректорът на МУ – София проф. 
Д-р Виктор Златков и добави, че 
завещанието не е само парично, 
а и послание, че само с труд, об-
разование и постоянство може да 
се успее в живота. Академични-
ят съвет реши още по 1000 лв. да 
се дават и на студенти, получили 
награди за научни постижения 
на високи форуми, проведени в 
чужбина или отличени от между-
народни организации. Част от на-
следството ще бъде разпределено 
като награден фонд в размер на 
180 000 лв. за първите три мес-
та в конкурса за идеен проект за 
новата Учебно-административна 
сграда на Ректората. Една от ау-
диториите в нея ще носи името на 
завещателя д-р Андрей Георгиев. 
Д-р Андрей Георгиев е роден в 
София през 1921 година. В нача-
лото на 50-те години на миналия 
век той емигрира в САЩ. Посте-
пенно натрупва капитал, голяма 
част, от който завещава на гимна-
зията в Лом, на общината и на Ме-
дицински университет – София. 
Той е известен и уважаван семе-
ен лекар с над 50-годишен опит. 
Бил е изключително скромен и 
през целия си живот е подпомагал 
млади хора да се обучават и раз-
виват професионално. Д-р Андрей 
Георгиев умира на 93 години, на 
22 април 2014 година, в дома си в 
Улимингтън, щата Делауеър.

ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА 
Е ДУМА НА 
ГОДИНАТА

Еднократна употреба (single-
use) е думата на годината според 
речника „Колинс“. Тя се отнася 
до пластмасовите продукти като 
бутилки, торбички и сламки за 
пиене, срещу които вървят гло-
бални кампании, тъй като те са 
един от основните замърсители на 
природата. Употребата на думата 
е скочила четири пъти от 2013 г., 
предимно заради журналистиче-
ски материали като филма на Би 
Би Си Blue Planet II, които при-
вличат внимание към проблема. 
Преди седмици Европейският 
парламент гласува от 2021 г. в ЕС 
да бъдат забранени пластмасовите 
изделия за еднократна употреба. 
Те съставят 70% от отпадъците 

в моретата. Евродепутатите до-
бавиха в списъка на забранените 
пластмаси оксоразградими из-
делия като опаковки и съдове от 
експандиран полистирен, които се 
използват за съхранение на стоки 
за бързо хранене. За използването 
на пластмасата в медицината все 
още няма специални разпоредби. 
Използването на множество други 
изделия, които не може да бъдат 
заменени, трябва да бъде намале-
но с поне 25 на сто от държавите в 
ЕС до 2025 година. Това включва 
кутиите за еднократна употреба 
за сандвичи, плодове, зеленчуци, 
десерти или сладолед. Държавите 
трябва да предложат национален 
план за насърчаване използва-
нето на изделия за многократна 
употреба, които подлежат на пре-
работка. Други пластмаси като 
бутилките за напитки ще трябва 
да се събират разделно и до 2025 
г. 90 на сто от тях да подлежат на 
преработване.

ПАРИТЕ ЗА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРЕЗ 2019 Г.
Средствата за дентална помощ 

остават без промяна в сравнение 
с тазгодишния бюджет – 167 млн. 
лв. За здравноосигурителни пла-
щания през следващата година са 
предвидени 4 116 396 200 лв., кое-
то е с малко повече от 450 млн. лв. 
над сумата за тази година, сочат 
числата в проектобюджета на На-
ционалната здравноосигурител-
на каса (НЗОК) за 2019 г., като в 
него се включват и натрупаните 
през последните години изли-
щъци. Със 176 млн. лв. спрямо 
заложеното през тази година се 
увеличава бюджетът за болнична 
помощ. Така догодина се пред-
вижда НЗОК да плати на болни-
ците за тяхната дейност сума в 
размер на 2 001 464 400 лв. Малко 
над два пъти е увеличен бюдже-
тът за плащания към чужди фон-
дове. За тази година в това перо 
бяха заложени 73 млн. лв., докато 
през 2019 г. те ще бъдат малко над 
160 млн. лв. За първична извън-
болнична помощ са заложени 225 
млн. лв., или с близо 11 млн. лв. 
повече от предвидените през 2018 
г. За специализираната извънбол-
нична помощ разчетите предвиж-
дат увеличение от около 21 млн. 
лв., като общата сума за този сек-
тор възлиза на 250,7 млн. лв. Бю-
джетът за медико-диагностична 
дейност пък се увеличава със 7 
млн. лв. и ще достигне 90 млн. лв. 
Увеличението за аптеките е с око-
ло 15 млн. лв., докато при онколе-
карствата то е със 103 млн. лв. Па-
рите за лекарства през 2019 г. ще 
бъдат с близо 118 млн. лв. повече 
от заложените за тази година. Об-
щият бюджет за медикаменти въз-
лиза на 1 117 800 000 лв., от които 
за лекарства за домашно лечение 
ще бъдат платени 732,8 млн. лв., 
а за онкологични продукти – 385 
млн. лв. Резервът на НЗОК за 2019 
г., също се увеличава спрямо 2018 
г. Догодина той ще е в размер на 
127 105 300 лв., което е с 39,5 млн. 
лв. повече от настоящата година.

 

СЕВЕРОЗАПАДЪТ 
С НАЙ-НИСКА 
ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТ НА 

ЖИВОТА
Три български региона са с 

най-ниска продължителност на 
живота в ЕС, показват данни на 
Евростат за продължителността 
на живота по региони в ЕС през 
2016 г., съобщава БТА. Очаквано 
Северозападът, като най-бедния 
регион у нас, е рекордьор със 73,3 
години. В Югозападния регион 
средната продължителност на 

живота е 74,4 години, а в Северен 
Централен е също 74,4. В ЕС пък 
хората живеят средно 81 години, а 
у нас – 74,9. Това ни поставя в дъ-
ното на класацията по тази тема.

ЗА ЖЕНИТЕ В 
НАУКАТА

Д-р Магдалена Баймакова, гла-
вен асистент в Катедра „Инфекци-
озни болести” на Военномедицин-
ска академия (ВМА), е сред трите 
стипендиантки по програмата „За 
жените в науката”, организирана 
от СУ „Св. Климент Охридски”, 
ЮНЕСКО и L‘Oréal. Програмата 
е уникална, пионерска инициа-
тива за промотиране на жените в 
науката, които чрез работата си 
допринасят за преодоляване на 
предизвикателствата от утрешния 
ден. От основаването си преди 20 
години до днес „За жените в на-
уката” е отличила над 3100 жени 
учени от 117 държави. В България 
стартира през 2011 г. Стипенди-
ите са предназначени за млади 
жени-учени и имат за цел да ги 
подкрепят в ключов момент от 
тяхната кариера. Спечелената от 
д-р Баймакова стипендия в размер 
на 5 хиляди евро е за реализира-
не на проекта „Проучвания върху 
разпространението на Hepatitis E 
virus при кръвни донори в Бълга-
рия”.

ЧЕРНАТА 
ЛИМОНАДА БЕЗ 
ЧЕРНИ ЛИМОНИ
Наистина става на въпрос за ли-

монада, която съдържа в себе си 
още една съставка – активен въ-
глен, направен от кокосова кора, 
който придава на тази напитка не-
обичайния тъмен цвят. Тази чер-
на лимонада е отлична за деток-
сикация на организма и за загуба 
на килограми, а сигурно и добре 
ще ви се отрази при махмурлук 
след една бурна нощ. Освен ак-
тивен въглен, за тази напитка ще 
ви трябват още сок от лимон или 
лайм, вода и някакъв подсладител, 
като например мед.

РЪЧЕНИЦАТА 
Е ПО-СИЛНА 
80 ПЪТИ ОТ 
МОРФИНА 

 
България е единствената страна в 
света, в която има 40 неравнодел-
ни такта. И набивайки хорото на 
даден такт, ние освен че повди-
гаме вибрациите на Земята, ле-
куваме и органите си. Всяко хоро 
отговаря за даден орган, като не 
е нужно да ходим на йога, да се 
чупим, да се сучем на възли и да 
си отпушване чакрите. Ганкино-
то хоро лекува дебелото черво, 
хайдушкото тонизира сърцето и 
лимфната система – това хоро ра-
боти и в честотата на любовта. А 
както знаем, ни държат в постоя-
нен страх: от новини, от болести, 
от бедствия, от ада, от икономиче-
ската криза. Постоянен страх от 
нещо. Така си даваме енергията на 
тъмнината. Когато човек изпитва 
любов, той трепти в 50 херца, 150 
е безусловната любов (например 
от майка към дете), 205 херца е 
саможертвената любов. Пайдуш-
кото хоро повдига вибрациите на 
любовта, то работи там, където 
е лимфната система. Ръченицата 
също има много важна функция, 
защото когато я играем, се отделя 
ендорфин, който е болкоуспокоя-
ващ и е 80 пъти по-силен от мор-
фина. Не е нужно да правим нищо 
друго, освен да си играем хората и 
да си пеем песните.


