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НАКРАТКО ОТ
ПОСЛЕДНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА
УС НА БЗС

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО И УСПЕШНА
2019 ГОДИНА!

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

С

настъпващите светли коледни и новогодишни празници искам да пожелая на вас, вашите семейства и близки, на хората, които обичате, на първо място здраве
и щастие. Тези две думи неминуемо са взаимно свързани.
Според проучвания в поведенческата медицина е доказано,
че алтруистичното поведение, което се засилва при хората
покрай празници и добри поводи, корелира с добро здраве
и дълъг живот. Неслучайно латинската поговорка звучи по
следния начин – „Щастлив е не този, който има това, което
желае, а този, който не желае това, което няма.“
С настъпващата 2019, година, през която ще празнуваме
учредяването със закон на Българския зъболекарски съюз,
искам да се обърна към вас с послание за обединение – през
последните няколко години сме свидетели на разединяващи
послания на местно, национално и международно ниво.

Вследствие на подобни действия сме обърнали гръб на
най-важните ценности, които ни изграждат и определят като
общество, като същевременно сплотяват нашата малка професионална общност, а именно – единството, братството,
взаимопомощта и подкрепата. Мотото на Европейския съюз
е „Обединени в различието“ – пожелавам ви го от драго сърце през идната година, нека го постигнем заедно!
За да постигнем всички високи цели, които сме си задали
за догодина, се връщам на основното - Bona valetudo melior
est quam maximae divitiae – „Доброто здраве е по-хубаво от
най-голямото богатство“.
Бъдете здрави, щастливи, честити, благоразумни, но също
и смирени през Новата 2019 г. и годините след нея!
Господ Бог да ви благослови и да ви пази!
Д-р Николай Шарков,
Председател на Управителния съвет
на Българския зъболекарски съюз

ПРОМЕНИ В ЗАКОНИТЕ,
КАСАЕЩИ НАШАТА
ПРОФЕСИЯ! ЗАЩО?

Уважаеми колеги,

З

аимствах заглавието от най-кратката
критика, направена по повод на концерт с класическа музика – „Вчера
г-н и г-жа Джонсън свириха „Концерт за
две цигулки в ла мажор“. Защо? Разбирате
суровата критика/истина, нали?
Както на всички ви е известно, от края
на лятото и есента на тази година министърът на здравеопазването и неговият
екип настойчиво и последователно налагат в медийното пространство идеята
да бъде въведен т.нар. „нов модел“ или
„модели“ в здравеопазването, свързан/и
с демонополизацията на НЗОК и включване на застрахователите в събирането и
разходването на сумите за задължително
здравно осигуряване.
Поради нееднозначното приемане както от политическите сили, така и от цялото общество, тази идея беше отложена
във времето, но екипът на Министерство
на здравеопазването, чрез Министерския
съвет като вносител, с подкрепата на Комисията по здравеопазване на Народното
събрание, успя да предложи и прокара
със Закона за бюджета на НЗОК за 2019
г. множество промени във всички закони,
регулиращи системата на здравеопазването, което очевидно ще бъде първа стъпка
към налагането на идеята за реформа в
регулацията на задължителното здравно
осигуряване в Република България, както
и провеждането на други реформи, замислени от екипа на министъра.
Ръководството на БЗС последователно и твърдо, без компромиси, отстояваше, отстоява и ще отстоява позиция, че
регулирането на денталната професия в
момента не се нуждае от реформа, а от
дофинансиране, тъй като предвидените
суми в бюджета на НЗОК за 2019 г. не са
достатъчни, а и от делегиране на допълнителни дейности от страна на държавата.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Законопроектът за бюджета на НЗОК за
2019 г., който ни бе предоставен за становище, ни изненада най-вече с предвидените с него промени, и в най-голяма степен
с принизяването на ролята на съсловните
организации на БЗС и БЛС и с предвидената задължителна пререгистрация на
всички лечебни заведения.
В първия законопроект за Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. бе предвидено
създаването на супер агенцията „Медицински надзор“, на която се възлагаха
едновременно множество както от правомощията на министъра на здравеопазването, така и от тези на БЗС и БЛС. Предвиждаше се освен това всички лечебни
заведения да подадат отново документи
за регистрация в тази супер агенция. Найнеочаквано се предлагаше разбиването
на съсловните организации на лекарите
и лекарите по дентална медицина на дружества „трейдюниони“ по специалности,
които да водят преговори и да договарят
пакети, обеми и цени на лечебните дейности (услуги).
Ръководството на БЗС, съвместно с ръководството на БЛС, и, най-вече самостоятелно, предприе редица действия – с
официални писма, лични срещи, медийни
изяви, лобиране да бъдат запазени ролите
на съсловните организации.
В резултат БЗС запази изцяло ролята
на съсловната организация бе запазена,
такава, каквато е в момента. Премахнахме
пререгистрацията на лечебните заведения
в първоначалния вид, в който бе предложена, а именно всички да се втурнем към
държавните офиси да вадим отново лавината от необходими документи.
С окончателния вариант на закона бе
прието контрол върху дейността и качеството на лечебните дейности да се упражнява от новата супер агенция „Медицински надзор“, но успяхме да се преборим
контролът от агенцията да се осъществява

съвместно с БЗС, като бъдещето ще покаже как точно ще бъде изпълнено това.
БЗС ще трябва да изработи „Правила
за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“ в срок от шест
месеца и да ги предложи на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ за одобрение, която ще ги представи на министъра
на здравеопазването, за да бъдат публикувани в „Държавен вестник“. Ако БЗС
не ги изработи, ще ги изработи изпълнителната власт, казано най-общо. Това
е една изключително тежка и отговорна
задача, с която БЗС и неговите ръководители с участието на всички вас трябва да
се справи и „Правилата“ трябва да бъдат
одобрени на Извънреден конгрес на БЗС
през месец юни. Началото на лятото ще
бъде горещо!
Бъдещето ще покаже дали тези промени в законите имат основание, дали са
логични, дали са приложими, дали междувременно няма да бъдат променени…
Факт е обаче, че промените са публикувани и влизат в сила от сроковете, посочени в тях. Всички промени своевременно
са изпратени на председателите на управителните съвети на районните колегии.
Уверено мога да заявя, че БЗС е единствената съсловна организация на лекарите по дентална медицина, която защитава
до последно интересите на всички нас –
лекарите по дентална медицина в България, а и извън границите на Родината ни!
Няма друга! Това го доказва ежедневната
къртовска работа на цялото ръководство
на Съюза и всичките му доброволци на
отговорни позиции.
По-долу публикуваме и кратко резюме
на промените, подготвено от адвокат Лъчезар Чутурков – юридически консултант
на Управителния съвет на БЗС.
С уважение,
Д-р Николай Шарков

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ТРАНСМИСИЯ
НА
ИНФЕКЦИИ
СТР. 8

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

ЕКИПЪТ НА
ВЕСТНИК „ДЕНТАМЕДИКА“ ВИ ЖЕЛАЕ

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ЗАКОНЪТ ЗА БЮДЖЕТА
НА НЗОК ЗА 2019 Г.
На 11.12.2018 г., в бр. 102 на Държавен вестник, бяха обнародвани Законът за бюджета на НЗОК за 2019 г. с предходните
и заключителни разпоредби и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения.

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 пореден 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 дентална 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”.

КОНГРЕС НА BASS - 2019
24-ият конгрес на BaSS - 2019 ще се проведе от 9 до 11 май
2019 г. в Тирана, Албания.

НФДМ ВЪВ ВЕЛИНГРАД - 2019
Следващото издание на форума през 2019 г. ще бъде на 11 и
12 май 2019 г. Запазете си датата.

XIX НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС - 2019 Г.
Управителният съвет на БЗС взе решение следващият Научен 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 изложба и богата съпътстваща програма.
Срок за подаване на резюмета за орални презентации и постери - 24 февруари 2019 г.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР НА РК
НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 28.09.2019 г. в гр. Хисаря ще се проведе 12-ият традиционен семинар на РК на БЗС – Пловдив. Запазете си датата.
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СЪСЛОВНИ

РЕЗЮМЕ НА ПРОМЕНИТЕ,
ПУБЛИКУВАНИ В БР. 102/2018 Г. НА
„ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“
В официалния раздел на Държавен вестник бр. 102 от 11.12.2018 г. бе публикуван Закон за бюджета
на НЗОК за 2019 г., наричан за краткост „Закона“.

Преходните и заключителни
разпоредби на Закона бяха
приети множество промени
в нормативните разпоредби, регулиращи здравеопазването – както с
преки разпоредби в Закона, така и
с промени в Закона за Българския
червен кръст, Закона за данъците
върху доходите на физическите
лица, Закона за закрила на детето, Закона за здравето, Закона за
здравното осигуряване, Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за корпоративното подоходно облагане,
Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането, Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, Закона за лечебните заведения, Закона за медицинските
изделия, Закона за обществените
поръчки, Закона за съсловните
организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, Закона за съсловните
организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите, Закона за
трансплантация на органи, тъкани
и клетки, и в Изборния кодекс.
С преките разпоредби в Закона
е определен срок до 31 март 2019
г. да бъдат приети всички подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за здравето,
Закона за здравното осигуряване,
Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, Закона за
лечебните заведения и Закона за
трансплантация на органи, тъкани
и клетки.
Този срок - 31 март 2019 г. - е
определен като краен и за множество други промени, като закриване на Център „Фонд за лечение
на деца“, определяне на експертни съвети по Закона за здравето,
преобразуване на Изпълнителна
Агенция „Медицински одит“ в Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“, назначаване на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ от
министъра на здравеопазването
(съгласувано с министър-председателя), приключване на процедурите по регистрация на лечебните
заведения по досегашния ред, приключване на акредитацията на лечебните заведения за обучение на
студенти и специализанти по досегашния ред и др.
В преките разпоредби на Закона
е записано изрично задължение за
всички лечебни заведения да приведат дейността си в съответствие
с новите медицински стандарти
по Закона за лечебните заведения
– до 6 месеца от утвърждаването
им, но не по-късно от 31 декември
2019 г. Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ е задължена
да извършва проверки на лечебните заведения по утвърден график за
съответствие на дейността им с изискванията на Закона за лечебните
заведения и със здравните изисквания, като при установяване на несъответствия се задължава да определя срок за отстраняването им,
в който, ако не бъдат отстранени
– отказва пререгистрацията им или
прави мотивирано предложение до
министъра на здравеопазването за
отнемане на разрешенията им.
В преките разпоредби на Закона
за Българския зъболекарски съюз,
е предвидено до 30 юни 2019 г. да
приеме “Правила за добра меди-

цинска практика на лекарите по
дентална медицина“, като в случай, че в този срок правилата не
бъдат приети, в тримесечен срок
от изтичането му, Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ се
задължава да предложи такива
правила за утвърждаване от Министъра на здравеопазването.
Следва да се има предвид, че
„Правилата за добра медицинска
практика на лекарите по дентална
медицина“ са различни от новите
медицински стандарти по Закона
за лечебните заведения.
В специалния Закон за съсловните организации на лекарите и
лекарите по дентална медицина
(ЗСОЛЛДМ) са приети промени в
чл. 5, чл. 13, чл. 16, чл. 24, чл. 34,
чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 40 и чл. 42.
За БЗС промените касаят три съществени регулации:
- първата е свързана с „Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“, които, както бе посочено и
по-горе, следва да бъдат приети от
БЗС до 30 юни 2019 г., изпратени
за становище на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, и утвърдени от Министъра на здравеопазването, който ги обнародва в
„Държавен вестни“ в срок до един
месец от предоставянето им.
В новата ал. 2 на чл. 5 от ЗСОЛЛДМ изрично е записано какво
трябва да включват „Правилата
за добра медицинска практика на
лекарите по дентална медицина“,
като в няколко последващи промени на съответните разпоредби на
ЗСОЛЛДМ е предвидено, че контролът за спазването на тези правила няма да се осъществява повече от комисиите по професионална
етика, а от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ по реда на
Закона за лечебните заведения съвместно с БЗС. В тази връзка е прието, че наказателните постановления за нарушения на „Правилата
за добра медицинска практика на
лекарите по дентална медицина“
няма да се издават повече от председателите на УС на РК на БЗС.
- втората е свързана със синхронизацията с аналогичните разпоредби в Закона за здравето, като
в задълженията на БЗС изрично е
добавено и, че контролира продължаващото медицинско обучение на
своите членове.
- третата е свързана със синхронизацията с аналогичната разпоредба в Закона за здравното осигуряване, като е изменена алинея
2 на чл. 13 и в ЗСОЛЛДМ вече
изрично е записано, че Управителният съвет на БЗС определя от състава си 9 представители за участие
в изготвянето, приемането и подписването на Националния рамков
договор, както и за предоговарянето и подписването на анексите към
него.
В Закона за здравното осигуряване са приети множество промени, най-важните от които са:
- националните рамкови договори ще се приемат за срок от три години, като при необходимост или
по искане на всяка от страните могат да се актуализират по реда на
приемането им.
- ежегодно в срока на действие
на националните рамкови договори ще се подписват анекси в частта
за обемите, цените и методиките
за остойностяване и закупуване
на видовете медицинска помощ и

санкциите при неизпълнение на
договора.
- националните рамкови договори ще се приемат не по-късно
от последния работен ден на съответната текуща година и ще влизат
в сила от 1 януари на следващата
година, като трябва да бъдат съобразени с бюджета на НЗОК за годината, за която се отнасят.
- когато националните рамкови
договори не бъдат приети съгласно изискванията на закона, ще се
прилагат действащите до момента
НРД и анекси към тях.
- националните рамкови договори не могат да съдържат изисквания, които са уредени с медицинските, здравноинформационните и
стандартите за финансова дейност,
както и с „Правилата за добра медицинска практика на лекарите по
дентална медицина“
- доразвиват се разпоредбите,
касаещи създаването и дейността на арбитражните комисии в
посоката, приета с предходното
изменение (д.в. бр. 77 от 2018 г.),
че арбитражът не е задължителен,
освен ако арбитражната комисия
не се е сформирала при условията
в двуседмичен срок от писмената
покана на директора на съответната РЗОК до съответните лица и
организации.
С отделен, специален параграф
30 е прието, че НРД за 2019 г. няма
да се приема, като за 2019 г. ще се
прилага НРД за 2018 г., за което
НЗОК и БЗС следва да подпишат
анекс най-късно до 31 януари 2019
г. Анексът влиза в сила от 01 януари 2019 г.
В основния закон в сферата на
здравеопазването – Закона за здравето - също са приети множество
промени, най-важните от които са:
- министърът на здравеопазването трябва да определи със заповед
експертни съвети по медицински
специалности или отделни медицински дейности и републикански
консултанти по медицински специалности.
- създава се Национална здравноинформационна система, която
се администрира и поддържа от
Министерство на здравеопазването. В тази система се събира, обработва и съхранява информация за
здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на
електронен здравен запис на всеки

гражданин. Лечебните заведения
ще имат право на безвъзмезден
достъп до данните на системата
при и по повод осъществяване на
функциите си.
- прецизират се разпоредбите
относно предоставянето на медицинските услуги извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване, разпоредбите, касаещи
дейността на ТЕЛК/НЕЛК, както и
други разпоредби, които не касаят
пряко БЗС.
В Закона за лечебните заведения също са приети множество
промени, най-важните от които
са:
- предвижда се с наредба на министъра на здравеопазването да се
утвърждават медицинските стандарти за качество на оказваната
медицинска помощ и осигуряване
защита на правата на пациента, с
които да се определят минималните изисквания към структурите за
осъществяване на дейностите по
определени медицински специалности или изпълнение на отделни
медицински дейности. В изрична
алинея 2 на новия чл. 6а е записано
какво трябва да съдържат медицинските стандарти.
- в част първа се създава нова
глава първа с чл. 7а-7ж „Контрол
на лечебните заведения и на медицинските дейности“, в която се
определят статута и правомощията
на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
- предвижда се лечебните заведения за болнична помощ да се
създават след одобрение на Министерския съвет.
- предвижда се регистрацията на
всички лечебни заведения да се извършва от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“, като е предвиден специален ред за това, при
който документите се подават в регионалната здравна инспекция, но
регистрациите респ. отказите, се
извършват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
- Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва и заличаването на регистрацията на лечебните заведения.
- съществуващата досега акредитация на лечебни заведения за
студентско обучение и за обучение
на специализанти и докторанти се
заменя с „одобрение“ от министъра на здравеопазването.

- предвижда се възможността
лечебните заведения да създават и
участват в системи за самооценка
и рейтингови системи.
- прецизира се информацията,
която лечебните заведения трябва да дават на пациентите си и се
въвежда изрично задължение да
издават на пациентите си финансов документ за всички заплатени
от тях суми във връзка с обслужването им.
- създават се нови членове, относно нарушения и наказания,
най-важните от които по отношение на лекарите по дентална медицина могат да бъдат:
„Чл.116д. Който извършва дейност в нарушение на утвърдените
правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска
практика на лекарите по дентална
медицина, правила за добра фармацевтична практика или правила
за добра медицинска практика по
здравни грижи в съответните професионални области, се наказва с
глоба в размер от 200 до 1000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер
от 1000 до 3000 лв.“
Чл.116е. Длъжностно лице, което не окаже съдействие на служителите на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ при осъществяването на техните правомощия, се наказва с глоба в размер от
1000 до 3000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение
– с глоба в размер от 4000 до 8000
лв.“
- изменя се чл. 117, при което
за нарушенията по чл. 115-116ж
се предвижда да се установяват с
актове, съставени от длъжностни
лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“, а
наказателните постановления да
се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ .
В заключение бих искал да отбележа, че коментираните промени
са публикувани на тридесет и две
страници в „Държавен вестник“
и не е възможно да бъдат изцяло
предмет на кратко резюме.
Най-важните закони, с включените в тях промени, могат да бъдат
намерени на сайта на БЗС, а всички – в интернет.
Адвокат Лъчезар Чутурков
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БЗС

НАКРАТКО ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗС

З

а първи път по време на Управителния съвет (УС), проведен на
14 декември т.г. в офиса на БЗС
в София, бе направен детайлен отчет
за извършената работа от централния
офис на БЗС за периода между два
управителни съвета. Д-р Н. Шарков
подчерта, че това ще стане регулярна
практика.
Периодът от 10 септември до 5 декември бе изключително динамичен,
предвид предлаганите законодателни
промени, НРД и бюджета на НЗОК,
промените в подзаконовите нормативни актове и свързаните с това промени във всекидневната практика на
лекарите по дентална медицина. Тези
обстоятелства изискват ежедневна
работа и множество срещи с институциите, среща с министъра на здравеопазването, участие в работни групи,
изготвяне на конструктивни предложения, често пъти само от страна на
БЗС, проследяване на работата на Комисията по здравеопазване и др.
В резултат на активната работа и
лобиране от страна на ръководството
на БЗС по отношение на задължителната застраховка „Професионален
риск“, в продължение на две години и
седем месеца, бяха постигнати по-добри нива на застрахователни премии.
От 500 000 лв. застрахователният
праг бе намален на 30 000 лв. и от 2
млн. лв. при арегат до 60 000 лв.
Сега председателите на РК на БЗС
имат възможност да договарят разумни на застрахователни полици за
своите членове. Много от председа-

телите на РК на БЗС: София-град,
Пловдив, Варна, Сливен, Пазарджик,
споделиха своя опит и конкретните
предложения на застрахователите за
редовните членове на БЗС.
Д-р К. Даков, председател на Контролната комисия на БЗС докладва
пред колегите си, че финансовото
състояние на организацията е много
добро, след разгледаните финансови
отчети. Аналогично е и състоянието
на Фонда за подпомагане, към 14.12.
2018 г.
По отношение на НРД – 2018 и
НРД – 2019 (Анекс) докладваха д-р
Н.Шарков и д-р Г. Димов. На база на
направените анализи и коментари бе
решено КРД да работи за повишаване
на цените на денталните дейности,
като предстоят преговори. Изпълнението на бюджета за дентална помощ
за 2018 г. е в рамките на прогнозата.
Бюджетът за 2019 г. е увеличен с 10
млн. лв. и ще бъде 167 млн. лв.
Запазва се същия пакет, като с увеличения бюджет се търсят възможности за увеличаване на цените на
дейностите за възрастни.
Предстои провеждането на Извънредния конгрес на БЗС на 25 и 26 януари 2019 г., като той ще даде или ще
откаже мандат за подписване на НРД.
Изключително големи са законодателните промени, касаещи здравеопазването и на тях са посветени два
обширни материала в броя (виж стр.
1 и стр. 2 на вестника). Законодателните промени, приети с преходните и
заключителните разпоредби на Зако-

на на НЗОК, бяха разгледани обстойно на заседанието на УС. Проведе се
конструктивна дискусия, по време на
която бяха разгледани произтичащите последствия при реализацията на
тези промени в практиките.
Съгласно законодателните промени до 30 юни 2019 г. БЗС трябва да
изработи и приеме „Правила за добра
медицинска практика на лекарите по
дентална медицина“. Тези правила са
различни от новите медицински стандарти по Закона за лечебните заведения. УС на БЗС прие предложената
временна работна комисия за изготвяне на Проект на „Правила за добра
медицинска практика на лекарите по
дентална медицина“. Тя е в състав:
д-р Н. Шарков, д-р Св. Гачев, д-р Г.
Димов, д-р Б. Миланов, доц. С. Димитрова, д-р В. Павлов, адв. Л.Чутурков,
д-р Б. Нецова, д-р Б. Ботев, доц. Т.
Узунов, и деканите на трите факултета по дентална медицина – проф.
А. Филчев, проф. Г. Тодоров и проф.
Ст. Пеев. Към комисията има и двама експерти: д-р Х. Папазян и д-р Г.
Сойтариев.
УС на БЗС взе решение да бъде
проведен Извънреден конгрес на 21
– 22 юни 2019 г. в гр. София, парк-хотел „Москва“, във връзка с приемане
на Правилата за добра медицинска
практика.
Необходимо е всички промени да
намерят своето адекватно място в
Устава на БЗС, който се гласува на
Конгрес на организацията. В момента
по тези документи се работи активно

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г.
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ
ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
На 11.12.2018 г., в бр. 102 на Държавен вестник бе обнародвана
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.
за изискванията към дейностите по събиране и третиране на
отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

§ 1. В чл. 6 се създава т. 6: „6. изпускането, пряко или непряко, в околната среда на отпадъци от дентална амалгама
от лечебни заведения по дентална медицина.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лечебните заведения, в които се използва дентална
амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или
се премахват зъби, съдържащи такива пломби, се оборудват с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране
на частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Амалгамните сепаратори осигуряват ниво на задържане най-малко 95% от частиците амалгама.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „амалгамните отпадъци от зъболечението и отпадъците“ се
заменят с „отпадъците от дентална амалгама и другите
отпадъци“.
§ 3. В чл. 16, ал. 4 думите „употреба от Министерството
на здравеопазването“ се заменят с „предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167,
27.06.2012 г.) или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на
условията на издаденото разрешение и на изискванията,
посочени на етикета“.
§ 4. В чл. 17, ал. 3 думите „употреба от Министерството
на здравеопазването“ се заменят с „предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на условията на издаденото
разрешение и на изискванията, посочени на етикета“.

§ 5. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 8:
„8. наличието на амалгамни сепаратори в лечебните заведения по чл. 12, ал. 6 и технологичната документация от
производителя на амалгамния сепаратор, удостоверяваща
осигуреното ниво на задържане на частиците дентална
амалгама“.
§ 6. Точка 3.4 от приложение № 2 към чл. 3 се изменя
така:
„3.4. отпадъци от дентална амалгама, в т.ч. амалгамни
остатъци, частици и пломби, включително и тези, които
се съдържат в използваната вода, както и зъби или части
от тях, замърсени с дентална амалгама.“
§ 7. Създава се допълнителна разпоредба: „Допълнителна разпоредба
§ 1. С наредбата се създават условия за прилагане на чл.
10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и заотмяна
на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB L 137, 24.05.2017 г.).“
§ 8. В заключителната разпоредба се правят следните
изменения:
1. Наименованието се изменя така:
„Заключителна разпоредба“.
2. Досегашният параграф единствен става
§ 2. Преходна разпоредба
§ 9. (1) Лечебните заведения по чл. 12, ал. 6 се оборудват с амалгамни сепаратори в срок до 1 януари 2019 г.
(2) Амалгамните сепаратори, въведени в експлоатация
до 1 януари 2018 г.,осигуряват ниво на задържане съгласно чл. 12, ал. 7.
(3) Считано от 1 януари 2021 г. изискването по ал. 2 се прилага и за амалгамните
сепаратори, въведени в експлоатация след 1 януари 2018 г.
КИРИЛ АНАНИЕВ,
Министър на здравеопазването
НЕНО ДИМОВ,
Министър на околната среда и водите

от страна на ръководството на БЗС и
КНА с председател д-р Св. Гачев.
От страна на Съвета на Фонда за
подпомагане също ще бъдат направени конструктивни предложения пред
Конгреса с цел оптимизиране работата на Фонда.
Доц. С. Димитрова, на базата на
анализ на протокола на проведената
среща във връзка с ПМОЛДМ във
Велинград през юли т.г., ще изготви
предложения за действия по отношение на тази основна дейност, която е
задължение по закон на БЗС.
Д-р Шарков и д-р Миланов докладваха пред колегите си от УС за извършената работа по организацията
на Научния конгрес на БЗС.
XIX-я научен конгрес на БЗС ще
се проведе от 6 до 8 юни 2019 г. в гр.
Поморие, гранд хотел „Поморие“. За
първи път ще има дигитално представяне на постерната сесия, както и
възможност за проследяване на лекционната програма изцяло онлайн,
със съдействието на СРК на БЗС. Създадени са организация и всички условия за провеждането на лекционната
част, денталното изложение, както и
за настаняване на участниците, лекторите и гостите.
За нов член на онлайн списанието
на БЗС бе утвърдена доц. д-р Радосвета Андреева. Това бе предложение на
проф. Пеев, декан на ФДМ – Варна.
По изключително важната за упражняването на професията точка от
дневния ред за амалгамните сепаратори докладва д-р В. Павлов. Той

представи работата на неговата комисия относно наредбата, както и работата с МЗ и МОСВ.
След обстойно запознаване с технически параметри от д-р Б. Миланов
и д-р Б. Ботев се наложи изводът, че
няма универсални сепаратори и всеки
сепаратор трябва да бъде съобразен
със съответната машина. Бяха дискутирани предстоящи действия, отнасящи се до уточняване на детайли,
с доц. А. Кунчев, главен санитарен
инспектор, на нарочна среща, която
ще се състои до 21 декември. Информацията от срещата ще бъде своевременно изпратена към председателите
на РК на БЗС.
На вниманието на УС бяха представени Резолюции на FDI и CED,
относно бъдещето на денталната
професия. Те ще бъдат публикувани в
сайта и вестника на БЗС.
Бяха разгледани и предстоящите
международни събития, както и участието на представители на УС на БЗС
в тях.
Д-р Н. Шарков представи официално писмо от Асоциацията на дерматолозите в България, в която дерматолозите сезират БЗС за неправомерни
практики на лекари по дентална медицина, отнасящи се до действия,
свързани с дерматологията като специалност от медицината.
Следващото заседание на УС на
БЗС ще бъде свикано преди Извънредния конгрес на БЗС.
ДМ

ПРОГРАМА НА НФДМ
„МАДАРСКИ КОННИК“
08.02-10.02.2019 г.
www.shumendentalforum.org
08.02.2019г. ПЕТЪК
8.00-14.00ч. Регистрация
Съпътстваща програма
9.00 - 12.00 ч. Затваряне на разстояния между фронталните зъби чрез
директни и индиректни техники. Минимално – инвазивни концепции д-р Райчев, Дентатехника
Уъркшоп
Свободен достъп на ЛДМ, участващи във форума, без ограничения за
брой участници
13.00 - 14.30 ч. Отпечатъчни материални. Техники на отпечатване - д-р
Мариета Дочева
14.30 - 15.30 ч. Биокерамики в ендодонтията-практическа работа на
екстрахирани зъби-проф. д-р Нешка Манчорова, дм
15.30 - 16.30 ч. съвременни методи за терапия на инфекциите в устната
кухина pact 300 - д-р банчев
16.30 - 17.30 ч. Ортодонтия за общопрактикуващия лекар по дентална
медицина – д-р Мазор, МУ Израел
09.02.2019 г. СЪБОТА
Лекционна програма
8.00 - 9.30 ч - Регистрация
9.00 - 9.30 ч - Официално откриване – Гранд хотел „Шумен“
9.30 - 9.45 ч -Търговска презентация - Атлантис.
9.45 - 11.15 ч - Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери в
денталната практика – ключ към естетично, ускорено и предсказуемо лечение - Доц. Мирослава Динкова
11.15 - 11.30 ч - Търговска презентация - Линея Трейдинг
11.30 - 13.00 ч - Биокерамики в ендодонтията - проф. Нешка Манчорова
13.00 - 13.15 ч - Търговска презентация - Лакалут
13.15 - 14.15 ч - Обедна почивка.
14.15 - 14.30 ч - Търговска презентация – Нобел Фарма
14.30 - 16.00 ч - Взeмане на решение за екстракция или лечение на силно компроментирани зъби - Д-р Полина Велчева, МУ Варна
16.00 - 16.15 ч -Търговска презентация - Гестор Козметик
16.15 - 17.45 ч - Проблеми и решения при индиректните възстановявания – да циментираме или да свържем – Д-р Радослав Аспарухов, GS
20.00 - 02.00 ч.-Гала вечеря /дрескод-официален/ куверт - 40лв.
Такса участие - 30 лв.; за членове на РК- Шумен - 20 лв.
За контакти и информация: Красимира Николова - 0897 343 331; /
Технически секретар/; д-р Елка Баева - 0887 790 277 /Председател на РК
на БЗС/; д-р Дамян Енчев - 0899 837 897 /Зам. председател на РК на БЗС/;
д-р Гергана Велинова - 0888 565 691 /Секретар на РК на БЗС/
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ПАРАЛАКС В
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Нетрадиционният конгрес на Столична районна колегия на БЗС

О

смият научен конгрес на
СРК носи провокативното
заглавие „Паралакс в денталната медицина“. Тази година
организаторите се опитаха да погледнат към професията на лекаря
по дентална медицина от различен
ъгъл. За реализацията на това мащабно начинание бяха поканени
лектори от познати и по-малко познати страни. Те запознаха аудиторията не само с научната тема на
лекциите си, но и с начина, по който е организирано зъболечението
в техните страни и как работят съответните здравни системи. Представители на различни страни,
традиции и школи в съвременната
дентална медицина показаха своите проучвания и резултати от клиничната работа с използването на
най-новите тенденции и оборудване в бранша. Лектори от различни
краища на света съумяха да задържат вниманието на многобройните участници два дни в залите на
хотел „Маринела“ в столицата. И

ИНТЕРВЮ

макар непредвидени обстоятелства
да принудиха някои от лекторите
да откажат участието си в последния момент, организаторите успяха да излязат с чест от ситуацията
и да им намерят достойни заместници.
За втори път организацията на
конгреса даде възможност за проследяване на лекционната програма изцяло онлайн.
Безспорно един от най-очакваните лектори бе д-р Ахмед Тарек
Фарук от Египет. След паметната
му първа поява у нас по време на
Научния конгрес на БЗС в гр. Бургас тази година не бе изненада, че
лекцията му „Лудостта на композитните материали! Решения за
всекидневната практика“ предизвика сериозен интерес у аудиторията. Д-р Фарук е специалист по
възстановителна и естетична дентална медицина. Придобива магистърска степен в тази сфера във
Факултета по дентална медицина
към Университета в Кайро. Работи

Официалните гости

Проф. Людмила Максимовская, Русия

ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ ОТ ПРАКТИЧЕСКАТА
ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ

Б

ихте ли се представили на
българските си колеги?

Людмила
Максимовская:
С удоволствие. Аз имам голяма практика и като стоматолог,
и като човек с много административни функции. Петнадесет
години бях главен детски зъбен
лекар на Руската федерация,
университетски професор съм,
завеждам международната дейност на нашето Министерство
на здравеопазването, съветник
съм на депутат от Руската дума.
Много години съм работила като
лекар по дентална медицина, но в
момента нямам частна практика,
защото не ми достига времето.
Частната практика разрешена ли е за преподавателите в
Медицинския университет? И
бихте ли ни разказали повече
за него?
Завеждам катедрата по Терапевтична стоматология на Московския държавен медико-стоматологичен университет. В Москва
има само един такъв университет.
Той е създаден през 1922 г. Преди това зъболекарите не са имали висше образование, а средно.
Частната практика е разрешена за
преподавателите.
Бихте ли разказали как е организирана денталната помощ
в Русия и в частност детската
стоматология?
В големите областни градове,
Москва, Сант Петербург, Тула и
др. има големи общински центрове за зъболечение, това са
държавни структури. Освен това
има също държавни районни
поликлиники.
Стоматологичната помощ за децата е изцяло
финансирана от държавата и е
безплатна по линия на здравния
фонд. През последните години
тези поликлиники започнаха да
извършават частни услуги, особено ако се влагат скъпи материали. Ортодонтията с брекети не е
безплатна, а лечението със снемаем апарат се покрива от фонда. Лечение под пълна упойка на

като асистент в Катедрата по възстановителна дентална медицина
към Международния университет в Миср. Той е член на IADR,
AACD и е международен лектор
Д-р Фарук разпределя времето
си между преподаването в университета и частната си практика и се
стреми да включва в лекциите си
не само теоретични постулати, но
и съвети и техники, които да са
лесно приложими в ежедневната
клинична практика и решения на
често срещани проблеми, какъвто
е например субгингивално разположена кариозна лезия и налагащо се повдигане на гингивалната

основа. В лекцията се изтъкнаха
приемуществата на съвременните
адхезивни материали и се показаха подробните протоколи на работа както във фронталния, така
и в дисталния участък. Засегна се
темата за минимално инвазивното
лечение както и вечното съревнование между керамичните и композитните възстановявания. Неговата
предпочитана техника на изолация
на оперативното поле при сложни
клинични ситуации посредством
тефлонова лента също беше включена в лекцията.
С насоченост към практиката и
работата в екип протезист и зъбо-

Залата с участниците

Проф. Л. Максимовская и проф. А. Филчев по време на
VIII-я научен конгрес на СРК на БЗС
деца се извършва само в големи
поликлиники и в университета,
единствено при наличие на показания за това.
Как работи здравната система в Русия? Има ли отделно
частно застраховане за дентална помощ?
Всеки гражданин на Русия има
задължителна здравна застраховка за всякаква медицинска
помощ, включително и дентална. Тази застраховка се удържа
под формата на данък от всички
работещи. Успоредно с това има
изградена система от доброволно
медицинско застраховане.
Аз лично съм застрахована в
едно от най-големите здравни
дружества - „Медицина“, което е
сертифицирано по международните стандарти и има пет звезди.
Тази застраховка е само за амбулаторни дейности, за болница се
плаща допълнително.
Частните дентални услуги са с
различни цени. В средното ниво
дентални частни клиники цените са почти като в държавните.
В елитните клиники цените са
високи, но човек може да избира.
Имат ли в Русия съсловна организация лекарите по дентална медицина и какви са нейни-

те функции?
Имаме
„Стоматологическая
ассоциация России“. Всички зъболекари членуват в нея и тя е
организирана на териториален
признак, както и в България. За
да практикуваш, трябва да си
член на организацията.
Какви са Вашите впечатления от посещението Ви в България?
Бих искала да споделя впечатлението си от посещението на
ФДМ-София, защото цял живот
работя в стоматологичен университет. В София факултетът
има същото здание като в Москва. През 70-те години е закупен
проект и са построили същия
факултет като в Москва. За мен
това беше като дежавю. Идвам
в София и виждам същата сграда - „Ние пристигнахме вкъщи!“.
Това беше приятна изненада.
Трябва да кажа, че съм силно
впечатлена от мануалната подготовка на студентите, български и
чуждестранни. Показаха ни как
студентите от 1-ви курс изработват зъби от сапун. Отлична работа и дори си взехме за спомен.
Силно съм впечатлена от нивото
на подготовка на студентите и организацията на учебния процес.

Д-р Б. Ботев, председател на СРК, приема приветствия при откриването
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Д-р Хорхе Очоа, Мексико

Д-р Тарек,
Египет, благодари
за чудесната
организация и
гостоприемството
на домакините по
оригинален начин
техник бе лекцията „Отпечатъчни
материали и техники в имплантологията: основни принципи за
преход от теорията към клиничната практика“ на проф. Стефанос
Куртис и Хараламбос Струмбос,
зъботехник, Гърция. Тяхната лекция на „четири ръце“ бе богато онагледена със случаи от практиката,
систематизирана и с изключително практически насочена информация. Проф. Куртис предостави
допълнителна информация и нови
начини на работа за отпечатъчните
техники при зъби и импланти, както и за многобройните грешки, за
които трябва да внимаваме, за да
разчитаме на качествен и надежден
клиничен резултат.
Снемането на отпечатъци е рутинна клинична задача от ежедневната работа. Тя продължава да бъде
решаваща стъпка за изработването на протетичните конструкции.
Познаването на свойствата на модерните отпечатъчни материали и
изборът на подходяща отпечатъчна
техника са от основно значение за
изработването на точен модел и
успешни и функциониращи конструкции.
Целта на лекцията бе да постави
акцент върху свойствата на отпечатъчните материали и тяхната употреба с подходяща техника. Изборът на най-адекватните материали
и тяхното използване в различни
клинични ситуации е представен
с многобройни клинични случаи,
показани дидактично стъпка по
стъпка. Поставен бе акцент върху
снемането на отпечатъци при имплантатни възстановявания, върху
възможните затруднения и грешки,
които могат да възникнат в момента на отпечатъка, а също така и как
да разпознаем тези грешки и да ги
избегнем. Лекцията бе насочена
както към лекари по дентална медицина, така и към зъботехници,
за да улесни решаването на техните общи проблеми. Вниманието
бе фокусирано върху подобреното
взаимно разбиране и подобряване
на комуникацията между лекаря по
дентална медицина и зъботехническата лаборатория, а също така и
върху избягването на грешките и
намаляването до минимум на възможните проблеми и произлизащите от тях усложнения.
Самият д-р Стефанос Куртис от

Д-р Тарек, д-р Ботев, д-р Денковски, д-р Гладков и д-р Методиев
1990 г. работи в частна практика в
Атина, която е фокусирана върху
имплантатното лечение, протетиката и естетиката. Д-р Куртис е автор и съавтор на статии, публикувани в Journal of Prosthetic Dentistry,
Quintessence International, Journal
of Esthetic Restorative Dentistry и
други международни журнали на
немски и английски език.
Проф. Илшат Юлдашев, Киргихстан, разгледа в своята лекция
темата: „Анатомични, физиологични и психологични особености при
децата и зъболекарски тактики при
клиничната дейност“. Бяха разгледани различни техники за справяне
с нежеланието на малките пациенти да лекуват зъбите си. Съветите
бяха съобразени с различните етапи на детското развитие и с типа
стимулно възприятие (зрително,
слухово, сетивно или логическо).
Проф. Людмила Николаевна
Максимовская, Русия, има интересен житейски път. Тя е била съветник на президента Путин, човек
с много практически и административен опит, който работи активно
буквално в две епохи. Темата на
нейната лекция бе: „Иновационна
скрийнингова диагностика на преканцерози и ракови заболявания на
устната лигавица и устата“
Д-р Азамат Байгулаков, Казахстан, представи своя прочит на

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

Повече за програмата на курсовете и снимки на www.bracescourses.com
За повече информация, цени и записване е
необходимо да се обадите на телефон 0889 41 04 42
1 ниво

2 ниво

3 ниво

3, 4, 5 юни
6 - 7 март
29 - 30 януари
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени, лигиране на
пациент
дъги

Място на провеждане:
Гранд хотел Пловдив

4 ниво

5 ниво

7, 8, 9 август

14, 15, 16 октомври

Екстракционна
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

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

* Капацитет:
20 човека

въпросите за минимално инвазивните подходи при лечение на зъбния кариес.
Доц. Мариана Димова, България, бе възпрепятствана да вземе
участие в конгреса и нейната лекция: „Мануалният функционален
анализ от гледна точка на постурологията“ бе изнесена от д-р Г. Габровски.
Проф. Езра Юзер Челик, Турция, замести в последния момент
д-р Аджай Неупане от Непал,
който не можа да пътува поради
възникнали непредвидени обстоятелства. Това стана възможно със
съдействието на фирма „КарисМ“.
Проф. Челик е завършила Факултета по дентална медицина в
Анкара през 2001 г. От 2018 г. е
професор, завеждащ катедра по
Възстановителна дентална медицина в университета в Измир, Турция. Тя е член на IADR и на Турска-

5

та асоциация по възстановителна
дентална медицина.
Нейната лекция „Естетика с композити при предни фрактурирани
зъби“ бе отлично структурирана,
направи преглед на различните
композитни материали и запозна
с анализа, протокола, избора на
правилен материал и тънкостите за
постигане на естетика при възстановявания във фронта.
Д-р Хорхе Очоа от Мексико
представи изключително интересна и много практична лекция.
Освен че припомни някои забравени факти за физиологията на
зъбната пулпа, той представи и
един по-различен поглед върху
инервацията в ЛЧО и техниките
за обезболяване. Лекторът даде
практични съвети за приложението
на аналгетици - в кои случаи какви медикаменти и в какви дози да
се изписват. Като алтернатива на
НСПВС може да се ползва метод,
разработен от него - криотерапия,
свързан с понижаване на температурата в корено-каналната система
на зъба и потискане на инфламаторните процеси. Интересена беше
и диагностичната част от лекцията,
свързана с разграничаване на някои
маргинални одонтогенни и неодонтогенни диагнози.
Ефектът на паралакса бе постигнат в това мащабно и добре организирано събитие с лекционна част и
практически курсове.
Значението на термина паралакс
във физиката е видимо изменение
на положението на предмет, когато
се наблюдава от различни места.
Благодарение внимателно подбраните теми участниците имаха уникалната възможност да се запознаят с различните гледни точни в
съвременната дентална медицина.
ДМ

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РАЙОННА КОЛЕГИЯ ВАРНА
ПРОГРАМА НА РФДМ ВАРНА ДЕНТ 2019
23-24.МАРТ 2019
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ” - ЗАЛА”ЧЕРНО МОРЕ”
23 МАРТ 2019
09.00-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.00-10.30 – ОТКРИВАНЕ
10.30-12.00 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАН ТОНЧЕВ Д.М.
ТЕМА:”ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ И ШИЯТА – РОЛЯТА
НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ЛЕЧЕНИЕ”
12.00-13.30 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОР: Д-Р РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ
ТЕМА:” РЕЛЕЧЕНИЕТО В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА- ЛЕСНО, БЪРЗО УСПЕШНО”
13.30-14.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА
14.30-15.00 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15.00-16.30 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОРИ: ДОЦ.Д-Р ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ, ДОЦ.Д-Р КАМЕН КОЦИЛКОВ Д.М.,
Д-Р СТАНИСЛАВА ШУЛЕВА
ТЕМА:”СЪВРЕМЕННАТА ПАРОДОНТОЛОГИЯ –
КОНЦЕПЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
16.30-17.00 – ДИСКУСИЯ ПО ЛЕКЦИЯТА
23 МАРТ 2019
19.00 – ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ Х-Л „ЧЕРНО МОРЕ”, Р-Т”ПАНОРАМА”
24 МАРТ 2019
09.30-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.00-10.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
10.30-12.00 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОР: Д-Р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ
ТЕМА:”ДОСТЪПНАТА ЕНДОДОНТИЯ –
ФАКТОРИ ОТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА УСПЕХА”
12.00-12.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
12.30-13.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА
13.30-15.00 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОР: ДОЦ.Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА-КОЛЕВА
ТЕМА:”РАЗЛИКАТА, КОЯТО ПРАВИ РАЗЛИКАТА”
15.00-15.30 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
15.00-17.00 – ЛЕКЦИЯ:
ЛЕКТОР: ПРОФ.Д-Р МЕТОДИ АБАДЖИЕВ Д.М.
ТЕМА:”СНЕМАЕМИ И НЕСНЕМАЕМИ ИМЕДИАТНИ
КОНСТРУКЦИИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ”
17.00-17.30 – ЗАКРИВАНЕ НА РФДМ АРНА ДЕНТ 2019
Организаторите на РФДМ Варна Дент 2019 си запазват правото за промени в обявената програма
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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

Гингивит
Пародонтални
джобове

Перимукозит
Периимплантит

Постекстракционни
рани

Офиси в градовете: София,
Варна, Пловдив, Габрово и Бургас
Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805
www.medina-bio.com

anaftin.bg
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ
ОТ ТРАНСМИСИЯ НА ИНФЕКЦИИ
МЕЖДУ ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ,
ЗЪБОТЕХНИЦИ И ПАЦИЕНТИ
Владимир Панов

С

нарастващата честота на
HIV инфекцията, тежките
последствия от заразяването с хепатит, лесната трансмисия
на различни инфекциозни агенти
денталните лекари, зъботехниците, рентгеновите лаборанти и
обслужващия персонал трябва да
спазват стриктно правилата за дезинфекция и стерилизация. Зъбните протези, ортодонтските апарати, отпечатъците, други дентални
материали и средства (лъжици,
оклузионни захапки, екстрахирани
зъби, гипсови модел, оборудване)
предназначени за зъботехническата лабораторията могат да са заразени с бактерии, вируси и гъбички
и представляват потенциални източници на инфекции. Всички те
трябва да се почистват внимателно
от кръв и слюнка, да се обеззаразят
с дезинфектант и да изплакват преди да се изпратят в лабораторията
или извън кабинета, за да се прекъсва евентуалният път на предаване на различни инфекции между
денталните лекари, зъботехниците
и пациентите.
Всеки пациент трябва да се приема като рисков и потенциално инфекциозен, което налага стриктно
и коректно спазване на правилата
за дезинфекция и стерилизация.
Възможността за предаване на
инфекцията от микробно замърсени дентални отпечатъчни материали и средства отдавна е доказана,
тъй като е факт, че изброените
средства са населени от различни
микроорганизми, често причиняващи кръстосано заразяване между пациентите, денталния персонал и зъботехниците.
Изследване от 2008 г. съобщава,
че 73% от медицински лица (424
лица) смятат, че зъбните отпечатъците трябва да се дезинфекцират
преди начало на работата на зъботехниците с тях. Авторите подсказват необходимостта от засилване
мотивацията на персонала, както
и от точността на процедурата при
дезинфекцията на отпечатъците.
Акцентира се и върху въпросът за
подобряване защитата на персонала срещу вируси, бактерии, гъбични и други зарази. Съзнанието
за защита на персонала и на лекуващия екип от инфекции трябва
да бъде подобрено, с крайна цел
намаляване на кръстосаното заразяване. Препоръчително е почистването и дезинфекцията на денталните средства и конструкции да
се извършва възможно най-скоро
след изваждането им от устата на
пациента.
Добре би било да се предостави писмена информация, освен на
денталните лекари, медицинските сестри и на зъботехниците, по
отношение на използваните методите за почистване и дезинфекция (напр. тип на дезинфектант,
време на експозиция и др.) и вида
обеззаразяване(цялостна имерсия,
напръскване, потапяне).
Необходима е ефективна комуникация и координация между
лабораториите и денталната практика, която да гарантира подходящи процедури за почистване и
дезинфекция и с цел предотвратяването на ненужно повтаряне на
дезинфекцията, тъй като преекспо-

нирането с дезинфектант може да
повреди или наруши качеството на
отпечатъка, оклузионните захапки
и др. дентални средства.
В лабораторията трябва да бъде
създадена отделна зона /работен
кът/ в която да се извършва първоначалната доставка на денталните
средства, изпратени от зъболекарите, последвани от адекватна дезинфекция /спазвайки дезинфекционните протоколи/ с резултат
възпрепятстване и свеждане до
минимум опасността от замърсяването и инфектирането в помещенията за работата.
Ако по време на манипулирането с материалите, спомагателните
средства, протезните и ортодонтските конструкции бъдат открити
следи от кръв процедурата по почистване и дезинфекция трябва да
се повтори задължително в пълния
си обем.
През 2001 г. Lee и сътр. документират прехвърлянето на микроорганизми от отпечатъците върху
гипсовите модели, като някои микроби може да останат жизнеспособни върху моделите за 7дни.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР И
НА ЗЪБОТЕХНИКА
Съществуват ръководства за
уточняване отношенията между
дентист / зъботехник. Пример е
създаденото още през 1987 г. с общите усилия на Щатската Дентална Асоциация и Зъботехническата
Асоциация в Илинойс. Представяме някои от актуалните точки в
това ръководство:
l Зъболекарят трябва да уведоми зъботехника за здравния статус
на пациента, ако той има някакво
заболяване или има съмнение за
съществуването му. В случай ако
зъболекарят не иска да идентифицира пациента по име, тогава той
може да използва номер или идентификационен код.
l Зъболекарят трябва внимателно да почисти и дезинфекцира от
кръв и слюнка всички материали
и средства използвани в устната
кухина на пациента, преди изпращането им в зъботехническата
лаборатория. Всяка поръчка, пристигаща от лабораторията за проба
или друга манипулация, трябва да
бъде дезинфекцирана и измита,
преди поставянето й в устата на
пациента.
l Зъботехниците трябва да почистват и дезинфекцират всички
пристигащи материали и предмети
от денталния офис (които са били

в контакт или временно са престояли в устната кухина на пациента),
а така също и да ги връщат почистени и дезинфекцирани. Всички
уреди и други лабораторни материали, които се връщат в клиниката, трябва да бъдат поставени в
подходящ контейнер, пакетирани
внимателно, за да се предотврати
счупване или друга повреда.
Резултатите от едно мащабно
анкетно проучване в САЩ по въпроса демонстрират, че само 44%
от анкетираните дентални техници
са били информирани за предходна дезинфекция на отпечатъчните
материали от денталните лекари.
Двадесет и три процента (23%) от
колабораторите в лабораторията не
знаят метода за дезинфекция, който се използва, а 47% нямат знания
относно продължителността на
времетраенето на дезинфекцията.
Факт е, че почти половината от
попълните анкетата (45%) съобщават, че им липсват знания относно
дезинфекционните техники.

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ
ПРОТОКОЛИ
Няма универсално призната
дезинфекция за отпечатъците или
протокол за стерилизация. Конкретни указания относно почистване и
дезинфекция, съвместно с различни
техники, времето на обезаразяване
обикновено е конкретизирано при
всеки дезинфектиращ препарат.
Не трябва да се забравя, че освен

посочените мерки за обеззаразяването на материалите в зъботехническите лаборатории е наложителна употребата на лични предпазни
средства (най-често - ръкавици за
еднократна употреба, маски, предпазни очила, защитно облекло).
Обичайно протоколът за дезинфекция започва с измиване на отпечатъчните материали, протезните
конструкции и другите дентални
средства, влезли в контакт с устната лигавица на пациентите под течаща вода. След това се пристъпва
към химически дезинфектанти. За
съжаление, обичайно точността и
качествата на отпечатъка често се
променят от тези дезинфектанти. R.
Surna и сътр. доказват проникването
на дезинфекционни разтвори в ал-

тъчните материали, въпреки поглъщането на вода от хидрофилни материали при дългосрочно потапяне.
След 10 минутно потапяне в дезинфекционен разтвор отпечатъците
от силикон остават непроменени,
за разлика от алгинатните. Според
Bock JJ и сътр. различните методи
за дезинфекция имат само ограничено влияние върху стабилността,
размерите и качеството на повърхността на отпечатъците. За да се
запази точността на отпечатъчните
материали авторите препоръчват
използването на силиконови отпечатъци.
Един от най-достъпните начини за дезинфекция е поставянето
на отпечатъците в 1% разтвор на
натриев хипохлорид за най-малко

гинатните отпечатъчни материали.
Авторите избират дезинфектантите
“Alpha Guard GF” и “Orbis”, а алгинатът е “Kromopan 100”. Резултатите от проучването са, че дезинфектантите „Alpha Guard GF „ и „Orbis“
съответно проникват в алгинатната
маса до 710 микрона и 870 микрона.
Съществуват и противоречиви
данни – някои изследвания посочват, че процесът по обеззаразяването обикновено не засяга целостта,
размерите и качествата на отпеча-

10 минути, което е препоръчано от
F.M. Blair и сътр. Трябва да се знае,
че полиетерните материали не могат да се потапят в дезинфектанти
поради потенциала за имбибиране и
последващо деформиране.
Оценена е и антимикробната ефикасността на спрей дезинфектанти с
концентрация 0,525% на натриев
хипохлорид (белина), върху алгинатни отпечатъци. Процедурата е
включвала осемкратно напръскване
и изплакване с вода за 15 секунди, с
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Алгинат, силикон и червен восък,
замърсени с Streptococcus salivarius,
Fusobacterium nucleatum и пет други
бактерии са облъчвани в продължение на 18 минути, а броя колонии е
сравнен с не-облъчвани контролни
дентални материали. Влиянието на
ултравиолетовите лъчи е било различно върху различните бактерии и
е корелирало със съдържанието на
органично вещество в суспензията.
Изводът от проведения експеримент, е че бактериалната редукция
намалява след ултравиолетовото
лъчение, но е недостатъчна за дезинфекция на дентални отпечатъци.
Egusa H и сътр. през 2008 г. посочват, че потенциалните патогенни
замърсители са налице, дори и след
химична дезинфекция със съвременни препарати. Поради това авторите препоръчват комбинираната
употреба на различни препарати,
тъй като тя е по-ефективна, отколкото приложението на един единствен
препарат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
последващо поставяне в найлонови
торби със стерилен влажен памук за
10 минути. Използването на 0,525%
натриев хипохлорид е осигурило
ефективна дезинфекция на 96,6% от
пробите.
През 2009 година изследвайки
различни готови разтвори за дезинфекция Rweyendela IH и сътр.
установяват, че при прилагането на
разтвор Aseptrol (BASF) значително
намаляват (99.99%) вегетативните
организми след потапяне на отпечатъците за 30 секунди, а спорите
умират след 1 минута и 30 секунди,
а
препаратът
Presept

(Johnson & Johnson) редуцира в почти 100 % (99.99%) C. Albicans, S.
aureus и S. mutans след 30 секунди,
P. aeruginosa за 60 секунди. Необходимото време за повлияване върху
спори на Bacillus subtilis е било наймалко 5 минути.
Сравнително проучване върху
антимикробната ефикасност на четири дезинфектанта от търговската
мрежа (Haz-таблетки, хлорхексидин, Virkon и C&J Algisept спрей)
извършват Al-Omari WM и сътр.
Авторите установяват, че всички
са били ефективни при обеззаразяването на отпечатъците, докато при

тези отпечатъци, които са били поставени само в стерилна вода определят различно ниво на бактериален
растеж. Данните от тази студии сочат, че алгинатите носят значително
по-голям брой бактерии, отколкото
силиконите. Отново се потвърждава
фактът, че измиването само с вода
не е достатъчно за обеззаразяване.
През 2000 г. е проведено проучване с ултравиолетово лъчение като
дезинфекционен метод, базирайки
се на факта, че химическа дезинфекция на зъбни отпечатъци може
да причини неблагоприятни последици за денталните материали.

Нашите препоръки са за добра
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комуникация между зъболекарите,
членовете на денталния тим и на
денталната лаборатория, както и
адекватно обучение и достатъчно
знания относно дезинфекционните
протоколи, което би оказало пряко
въздействие върху редуцирането на
евентуална микробна трансмисия
между пациентите, зъболекарите и
денталния персонал.
Относно дезинфекционните протоколи, не само при пациенти с
доказана бактериална или вирусна
инфекция, дезинфекцията да се извърши акуратно и то с два различни
обеззаразяващи препарата (подбрани и според вида на денталните материали), съгласно инструкциите на
производителя.
Познаването и правилното прилагането на методите и механизмите
на стерилизация и дезинфекция е задължителна мярка и за денталните
лекари и за денталните сътрудници
от зъботехническите лаборатории,
за да се прекъсва пътя на предаване
на различни инфекции между денталните лекари, зъботехниците и
пациентите, което би предпазило и
общото здраве на тези лица.

БЛАГОТВОРИТЕЛНО

ЛОКОМАТ ЗА
БЪЛГАРИЯ

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА-2018

НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА
НАГРАДА „ДЕНТАЛЕН
МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА“ 2018
и статуетката „Адмира“ е д-р Павел Панов, „Панов Дентал“, София

Ц

еремонията по награждаването на победителите в
конкурса Дентален мениджър на годината-2018 се проведе
в присъствието на над 150 гости –
официални лица, представители на
целия дентален бранш, журналисти и приятел в хотел „Маринела“,
София, на 16 ноември т.г.
Първа награда в категория „Дентален мениджър на клиника” получи Дентален център„Ем Дент, Шумен“ и „Майл Смайл”, Бургас, д-р
Магдалена Николова и д-р Йоав
Мазор, Израел.
С първа награда в категорията
„Дентален мениджър на кабинет”
бе отличена дентална практика „Д-р Обрешкова”, Бургас, д-р
Иванка Обрешкова.
Бяха раздадени и много специални награди. Д-р Павлов бе обявен
за почетен член на Съюза на зъботехниците в България за големите
му заслуги съсловната организация на зъботехниците да стане законово призната.
И втората – на д-р Иванка Обрешкова - за „Дентален мениджър
и зъболекар - пример за висок професионализъм, отдаденост, устойчивост и растеж!” Новината от
това издание на конкурса е, че той
вече не е национален – прекрачи
границите на България. Аудиторията приветства с „Добре дошли“
д-р Боривойе Чирич, Сърбия и д-р
Йоав Мазор, Израел.
За първи път в историята на
надпреварата всеки номиниран получи и индивидуална „Експертна
моментна снимка на денталната
си практика към следващото ниво
на устойчиво развитие“. Тя е разработена на базата на едни от найсъвременните подходи в бизнес

О

управлението в света от Ирина Горялова и Петър Горялов (и двамата
- част от журито на конкурса, експерти в областта на организационното лидерство и управление), в
партньорство с АДМБ като принос
към развитието на денталния мениджмънт в България. Останалите награди - „Българска дентална
клиника с европейски измерения“
– носител Дентална клиника „Диамант Дент”, д-р Николай Николов,
Пловдив.
„Ключът към успеха“ - специалната награда от името на АДМБ,
стана притежание на д-р Иво Цветков, AVI Dent, Пловдив.
„Дентален мениджмънт с отдаденост и сърце“ бе присъдена на
д-р Веселка Христамян, Пловдив.
„Дентална практика с ясен фокус и визия за бъдещето“ получи
Дентална клиника „MG Dental
clinic”, София, д-р Мариан Грънчев. „Дентална клиника с най-ма-

щабно реализирани инвестиции“
стана притежание на Дентална
клиника „Миланов”, Русе, д-р Красимир Миланов.
Най-зъболекарската награда „Фамилната дентална практика
– традициите раждат бъдещето“,
отиде при д-р Боривойе Чирич,
Пирот, Сърбия.
Носител на наградата за „Екипен дентален мениджмънт” е екипът от д-р Александър Милушев,
„ADM dental care studio” и Димитър Шереметски, „ШереметскиДентал-СМТЛˮ.
Специален гост на събитието
бе д-р Анелия Хохвартер, в чиято
Национална дарителска кампания
„Локомат за България“ АДМБ се
включи.
Организатор на конкурса и на
деветото му издание е Асоциацията на денталните мениджъри в
България (АДМБ).
Снимка: Л. Йотова

бикновено по Коледа правим различни добри дела и се включваме в благотворителни каузи. Едно добро намерение обаче
има нужда от подкрепа и съпричастност и през останалото
време от годината. По време на церемонията „Дентален мениджър
на годината-2018“ бе организирана благотворителна продажба на
книгата „Пътуване“ на д-р Анелия Хохвартер, като набраната сума
надхвърли 2000 лв.
Д-р Анелия Хохвартер е български офталмолог, живеещ в чужбина
и е започнала кампания за събиране на средства за робот-Локомат,
какъвто в момента няма в България. Д-р Анелия Хохвартер е родена
в плевенско, но от 26 години живее във Виена, работи там, но периодично преглежда и в Пловдив. Участва в много социални проекти,
голяма част от които са свързани с нейната специалност. Пътувала
е на мисии в Йемен, Зимбабве и Етиопия, където изгражда първия
очен хирургичен център и обучава персонал. В Етиопия се ражда и
романът й „Пътуване“. Лекарката решава парите от продажбата му
да отидат именно за тази кампания.
Роботът Локомат се използва за лечение и рехабилитация на заболявания като ДЦП, инсулт, множествена склероза, като целта му е
да помогне за възстановяване на двигателните функции. Лечението
продължава от 4 до 11 седмици, провеждат се сеанси по 1 час три
пъти в седмицата, а след това се извършва поддържаща терапия с
робота 4 седмици всяка година. В момента в България има 5 уреда
от този тип, но те са с отделни модули и могат да се ползват само от
деца до 6 години. Останалите нуждаещи се биват пращани в чужбина. В Австрия, която е сравнима по територия и население държава
с България, има общо 26 локомата. По неофициални данни, над 20
хил. души в България имат нужда от този уред, като от него се нуждаят не само децата с детска церебрална парализа, за които преди
всичко се говори, но и хора с мултитиплена склероза, след черепномозъчни травми, с болест на Паркинсон, след мозъчен инсулт.
Според д-р Анелия Хохвартер апаратът може да се закупи за
370 000 евро, като в цената влиза 3-годишно сервизно обслужване,
доставка и обучение на персонал.
Средства могат да се даряват и по:
Дарителска сметка:
Анелия Петрова Хохвартер
Дарителска кампания:
“Локомат за България”
IBAN: BG65 UNCR 7000 1522 7289 56 (в лева)
IBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7289 49 (в Евро)
BIC (SWIFT): UNCRBGSF

10 БРОЙ 12, ДЕКЕМВРИ 2018

Първокачествени диаманти, заедно с
моноблок борчета от неръждаема
стомана с швейцарско качество, е
само част от тайната на MDT.
Режещата повърхност притежава
покритие с диамантени частици,
сътворена по напреднала технология
“TRITON”, която позволява двойно поголяма здравина на прикрепването им
за да бъде дълготрайна, ефективна и
лесна режещата им способност.

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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СЛЕДДИПЛОМЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ОРТОДОНТИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, МУ - СОФИЯ
Проф. Л. Андреева, д.н.; Проф. В. Крумова, д-р ; Доц. В. Петрунов, д-р;
Доц. М. Динкова, д-р; Доц. Гр. Йорданова, д-р; Д-р П. Алагьозова, д-р;
Д-р Кр. Гайдарова, д-р; Д-р В. Петров, д-р

Теоретико-практически курсове по Ортодонтия
Ранно ортодонтско лечение – 23 – 24.02.2019г
отговорник: Д-р Гайдарова
email: krasi_gaidarova@abv.bg
Биомеханични концепции в нивелирането,
вертиканите и сагиталните корекции – 16 – 17.03.2019г
отговорник: Доц. Петрунов
email: dr.petrunov@mail.bg
Лечебни подходи при ортодонтско лечение
на различни видове хиподонтия – 19-20.10.2019г
отговорник: Проф. д-р Л. Андреева, д.н.
email: lauragurgurieva@gmail.com
Моля да заявите желанието си за участие в курс до един месец
преди започването му.
Лицe за контакти:
Доц. В. Петрунов тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg

Conical Narrow
Connection (CHC)

Conical Standard
Connection (CS)

Internal Hex
Connection (IH)

Symplantology
във всичко,
което правим!
SPI

DFI

ATID

Решения за всички клинични случаи
Ексклузивен дистрибутор
на Alpha Bio Tec за България

www.medina-bio.com

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

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

Д-р Нина Еленкова-Пападопулу
Лекар по Детска дентална медицина и
Класическа хомеопатия

Възпалителните процеси в устната кухина водят до сериозни нарушения
в общото състояние на пациента. Когато се касае за абсцеси от зъбен
произход, трябва да действаме бързо и адекватно, тъй като са застрашени здравето и животът на болния. Фистулите от зъбен произход са
не по-малко опасни възпалителни процеси. Те са хронични по начина си
на протичане огнищни инфекции, които
могат да увредят важни паренхимни
органи у човека. С хомеопатичните лекарствени средства можем да подкрепим
организма, лечението да протече бързо и
с успешен край.

Хомеопатично лечение:
Hepar sulfuris D10, D30, D1000
• генерализирано възпаление и загуба на кост;
склонност към нагнояване
• чести рецидивиращи инфекции
• състояния със силно изразена хиперестезия на
сетивата - непоносимост към докосване, болка
остра, пронизваща, локализирана, като че ли от
«забито трънче»

Hepar sulfuris D10 - по 1 доза 4 пъти на
ден, след инцизия за ускоряване изтичането на гнойния секрет.
Hepar sulfuris D30 - по 1 доза 1-2 пъти на ден.
Hepar sulfuris в потенция D1000 води до резорбция на абсцеса, ако
абсцесът е в начален стадий; в ниските потенции D10 отваря абсцеса, а в
потенция D30 може да действа и в двете посоки.

~ Шуслерова сол №11 Silicea D12
• прилага се успешно при закрити гнойни
процеси. Подпомага съединителнотъканните клетки да изтласкат
гнойта. Функционалният капацитет
на тези клетки зависи от съдържанието на силициева киселина в тях.

Hepar sulfuris
се следва добре от
Silicea.

Дозировка: 3х2 табл. дневно

Mercurius D12
•
•
•
•
•

тежки до разязвяващи възпаления на лигавици
обилно слюноотделяне, обложен език с отпечатаци от зъби, лош дъх
хиперсаливация с вискозна слюнка, засиленa жажда
зловонен дъх
абсцеси със силни разкъсващи болки, влошаващи се нощем.
Болките могат да ирадиират към ухото
• пациентът се влошава както от топло, така и от студено

Mercurius D12 - 3 пъти по 1 доза.
Mercurius D30 - 2 пъти по 1 доза.
Mercurius D 1000 - 1 път дневно, за 2 до 3 дена. Това
разреждане бихме избрали в случаите на тежки
абсцеси с много гной и увредено общо състояние.

Hekla lava D30
• дълбока резорбция на кост и гнойно-възпалителна
реакция; нужда от кюретаж
• лицева невралгия от кариозни зъби и след
екстракция
• пациентът се влошава силно от натиск и студени
апликации

В ДОПЪЛНЕНИЕ

Hekla Lava D30 - по 1 доза 2 пъти на ден за 2-4 седмици
или до настъпване на подобрение.
Hekla Lava D10 - по 1 доза 3 пъти на ден за 2-4 седмици
или до настъпване на подобрение.

 Causticum D30 е лекарство при чести и рецидивиращи фистули. Той следва добре Hepar sulfuris
и Silicea и можем да го предпишем, когато те са изчерпали действието си.
 Acidum hydrofluoricum D30 – при непрекъснато кървящи фистули в горна челюст.

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н
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на МиПлант
с нашите
промоции!
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РК НА БЗС - ПЛЕВЕН

ЕМОЦИОНАЛНИЯТ
МОНОЛОГ НА
Д-Р НАТАЛИЯ ВЕЛЕВА

Н

а 19 – 30 ноември 2018 г., в престижната галерия на „София Прес“ на ул. „Славянска” 29, в
центъра на столицата бе експонирана изложбата живопис на д-р Наталия Велева от РК на БЗСПлевен. Освен член на БЗС, тя е и член на Съюза на
българските художници и то от години.
За своята поредна изложба в столицата д-р Наталия
Велева е подбрала пейзажи и фигурални композиции,
в които морето, брегът, дърветата и пристанището
са ключови елементи. Процесът на живописване тя
определя като емоционален монолог, който е провокиран от близкия план на ежедневието. За Наталия
Велева творчеството е търсено бягство, тишина и намиране на баланс.

Продавам оборудван и работещ
стоматологичен
кабинет
намиращ
се в гр.Стара Загора. Тел. за контакти:0884151824
Продавам два броя машини ЮС 7 медия. За информация: 0887/ 532 736 – Д-р
Раянлиев, Пловдив

СТРАШНИ ЛИ СА
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ И КАК ДА
СЕ ГРИЖИМ ЗА ЗЪБКИТЕ

О

съществихме един малък проект „Страшни
ли са зъболекарите и как да се грижим за зъбките“, с великолепните деца - звездички от
2-ра група на ДГ „Славейче“, гр. Хасково. Благодаря
на г-жа Д. Караянева и г-жа Шнеевайс, които толкова всеотдайно ми помагаха! И да не забравя, една чудесна майка, г-жа Велизара Колева, която организира
всичко това!
Д-р Е. Атанасова,
председател на УК на РК на БЗК-Хасково

Продавам стоматологична машина
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

Продавам апартамент от 58 кв.м. на
1-ви етаж, обособен като два дентални
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 договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886
97 21 87 – Д-р Петрова

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

честити юбилея на д-р Иванка Попова, като й
желае много здраве, късмет и едно малко островче без грижи! Бъди силна и обичана!
Председател на УС
Д-р Антоанета Тошева

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

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

Продавам дентална практика в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни
възела. За контакт - 0888 833194 или sms
(след 20h)

УС НА РК НА
БЗС - ГР. ВРАЦА

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 18.12.2018 г.
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Редакцията не носи отговорност за съдържанието на поместените реклами и вложки.

Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена с 2 бр.стом .стол.
(текмил, дентсан), работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317

Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За информация: 0882/ 080 082

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

WWW.BZS.BG

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

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

РК НА БЗС - ХАСКОВО

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА

Продава стоматологичен кабинет, гр.
Русе, бул. „Скобелев“, до светофара. тел.
0897 84 07 92

Уважаеми проф. Филчев,
Позволете ни от името на Управителния съвет на
БЗС да Ви честитим кръглата годишнина, като отбележим Вашия принос в развитието на денталната медицина, обучението по дентална медицина и
активното участие в съсловния живот на лекарите
по дентална медицина в страната.
УС на БЗС

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

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 9077 ДУШИ!

Продавам стоматологична машина
Медия- ЮС-5. Напълно рециклирана с
претапициран стол за пациента, заедно
със сух стерилизатор. Цена по договаряне. Тел: 0877729309

На проф. Андон Филчев, декан на Факултета
по дентална медицина към МУ – София

УС на РК на БЗС - Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Долорес Бокова, д-р Василка Николова, д-р Веска Ралинска и д-р Елена
Лагадинова, 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

МАЛКИ ОБЯВИ

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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
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Продавам стоматологична машина
”Медия” (ЮС 7) в отлично състояние, периферия, турбинен наконечник-немски и
др. Възможен превоз. Тел:0878671036
Продавам
стоматологични
материали и пособия! По договорка!
Тел:0878671036
ДАВА ПОД НАЕМ
Отдавам под наем напълно оборудван и разработен стоматологичен кабинет, намиращ се в идеален център в
гр.Благоевград - ул. „Пере Тошев“ 6. За
информация - д-р Крачунов, 0898 50 44
61.
Давам смяна под наем в напълно
оборудван кабинет в центъра, София. Телефон за контакти: 0895 753 953
Под наем кабинет във Варна до окръжна болница. Тел: 0888739402.
Давам смяна под наем в
модерна,разработена дентална клиника
в София, Кв. Манастирски ливади.Тел:
0899293067
Давам под наем два стоматологични
кабинета, напълно оборудвани с инстру-

менти. С машини „Анвита“ - последен
модел + рентген „Mai Rei“, в идеален и
широк център на гр. Варна - дългосрочно, много изгодно за млади зъболекар
/и/ки, с редовни пациенти и договори
със Здравната каса! тел. 0889/275-679;
0988/884-930
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 кабинет под наем, Софияцентър, пл. „Лъвов мост“, до изхода на
метростанцията GSM 0887601064
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 помещение, подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр.
Пловдив, кв. „Прослав”, до пощата. За
контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ от
1992г. в апартамент на 1-ви етаж в едно
с друг работещ кабинет. Гр. Пловдив, ул.
„Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
ТЪРСИ
Дентален център „еМ Дент“ - Шумен
търси лекар по дентална медицина. Осигурен пациенто-поток и дентален асистент. тел. 0890165556
Търся Лекар по дентална медицина на
процент 30-40%, CV на albodi1@abv.bg
Зъболекар с опит търси работа в гр.
Пловдив. За информация: 0878/ 722 894
Лекар по дентална медицина търси
работа на смени в гр. Асеновград или
околността - За контакти: 0884/ 72 92 41
Стоматолог за който всички ще ви
завиждат, 58 г. /183 см/ 82 кг. Понякога
все още съществува такъв човек, който
вие търсите: като стоматолог със собствен кабинет (висок, слаб, с кафяви очи,
тъмна коса, притежаващ собствености)
и с двата крака стои твърдо в живота.
Ако сте на подходяща възраст и търсите
адаптивен, обичащ децата и с чувство за
хумор партньор, с когото човек може да
изживее много положителни емоции и да
разчитате на него по всяко време, непременно трябва да се свържете с мен. info@
doktorbest.ch или +41 78 8957055
Фирма изкупува отработена амалгама на цена - 100 лева за килограм. Тел.
0899 948 166.
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АКТУАЛНО
КЛИНИЧНИ
ИЗПИТВАНИЯ И
ИНОВАЦИИ
България има отлична репутация
в индустрията за клинични изпитвания, който е граден през последните 20 години. С пазарен дял от
1.1% през 2017 г. Страната е на 20
място в света. Около 10 000 нови
пациенти се включват всяка година
в клинични изпитвания в над 500
центъра в България. Заетите в сектора са около 3000 души. Клиничните изпитвания играят ключова
роля за иновациите в медицината
и борбата с тежките заболявания.
Около 40% от знанията, нужни за
одобрението на всяко ново лекарство, се генерират в клиничните изпитвания. България обаче въвежда
новите терапии средно за 956 дни,
като по този показател се нарежда
на 18-о място сред страните в Европейския съюз. А през 2019 г. има
вероятност пациентите да останат
без нови лекарства заради забавяне
на договарянето на отстъпки. Благодарение на новите терапии днес
двама от трима онкоболни живеят
5 и повече години след диагностицирането им, а смъртността сред
тях е намалена с 20%. Съществено подобрение на лечението, забавяйки прогреса на заболяването
и намалявайки броя на кризите,
се отбелязва и при лечението на
множествената склероза. Новите
терапии за ревматоидния артрит
се фокусират върху забавянето на
прогреса на заболяването. При лечението на хепатит С успеваемостта на иновативните лекарства е над
97%, продължителността на живот
се увеличава средно с 13 години, а
предотвратимите смъртни случаи
на година са 841. Злокачествените заболявания на кръвта вече не
са смъртна присъда. Благодарение
на иновативните терапии 5-годишната преживяемост при тях е значително увеличена в сравнение
със 60-те години на миналия век.
При Ходжкинсов лимфом тя достига до 89%, при Неходжкинсовия
лимфом – 73%, а при левкемията и
миелома съответно до 63% и 50%.

ват един час. Специалистите им
направили изследвания на кръвта, измервали пулса им, кръвното
налягане и температурата преди и
след ваната, както и на всеки 15
минути по време на престоя в нея.
Резултатите показват, че от горещата вана в кръвта се увеличава
химикалът IL-6. Това се случва и
по време на тренировките. Пикът
на този химикал предизвиква освобождаване на вещество, което
противодейства на възпаленията в
организма. Горещата вана предизвиква и освобождаване на азотен
оксид, който отпуска кръвоносните съдове и сваля кръвното налягане. Нивата на кръвната захар и
инсулина също намаляват. Горещите вани могат да подобрят метаболитното здраве на хората, които не
могат да изпълнят препоръките за
физическа активност.

ХРАНИ ЗА ДОБРО
НАСТРОЕНИЕ И
ЗДРАВЕ
Британски диетолози съставиха
списък с хранителните продукти,
чиято консумация не само подо-

– 11,5 милиона. По индекс EHCI за качеството на здравеопазването
в Топ 5 на Европа влизат: Холандия, Швейцария, Исландия, Дания
и Норвегия. Всички те събират от
830 до 870 точки от 1000 възможни. България е с 458, което означава „критично ниски стойности
на всички показатели“. Германия
затваря болници от години. През
2000 г. те са били 2242, а през 2015
г. – 1980. Частните болници също
са намалени – през 2012 г. са 579,
а през 2014 г. – 561. Оборудването
е модерно, мобилността на екипите – повишена 2,7 пъти само за 5-6
години. Същата тенденция се наблюдава в Австрия, Скандинавия,
Франция и др. Броят на починалите
лица през 2017 г. е 109 791, а коефициентът на обща смъртност - 15.5%.
Спрямо предходната година броят
им се увеличава с 2 211, или с 2.1%.
Смъртността сред мъжете (16.5‰)
продължава да бъде по-висока в
сравнение със смъртността сред жените (14.6‰). През 2017 г. на 1 000
жени умират 1 071 мъже. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.0‰) отколкото в градовете
(13.2‰). Общо за ЕС коефициентът
на смъртност е 10.0%. Равнището
на общата смъртност на населе-

производството му. С тази традиция
се отбелязва края на земеделската
работа и началото на новогодишните празници.

ПРИНТЕР С
РАЗМЕРИТЕ НА
СМАРТФОН
Шведската
компания
Print
Dreams International AB пуска
на пазара първия по рода си цветен джобен принтер PrintBrush™
XDR. Уникалният PrintBrush XDR
може да принтира върху различни типове повърхности като
хартия, картон, текстил, дърво и
метал, благодарение на специално разработената технология
RMPT (Random Movement Printing
Technology). Селекцията на съдържание се контролира през безплатно приложение, което може да
бъде инсталирано директно на вашия смартфон, лаптоп или таблет.
PrintBrush XDR e безжичен цветен
мастиленоструен принтер, който
тежи колкото обикновен смартфон, а може да създава по-големи
графики от собствения си размер.
Устройството може да отпечатва

ГОРЕЩА ВАНА И
МЕТАБОЛИЗЪМ
Горещата вода разширява кръвоносните съдове. Този ефект се
подсилва от освобождаването на
вещество, което сваля кръвното
налягане. Релаксирането пък освобождава друго, което противодейства на възпалението по същия
начин като при активна тренировка. Учените от университета на
Лъфбъро работили с 10 мъже с
наднормено тегло, водещи заседнал живот. Те трябвало или да се
излежават във вана с температура
38 градуса Целзий, или да почи-

ВНИМАНИЕ,
ЧУПЛИВО!
Според статистиката 1 от 3
жени над 50-годишна възраст и
1 от 5 мъже ще преживеят остеопорозна фрактура. В световен
мащаб над 80% от високо рисковите пациенти с вече налична
фрактура не са диагностицирани и не се лекуват. За България този процент е по-висок.
На 26.11.2018 г., в столичния
Paradise Center бе открита изложба с изрисувани керамични
чинии, посветена на превенцията на остеопорозата. Над
20 студенти от Националната
художествена академия (НХА)
участваха благотворително в
конкурса.

НОВ КОРПУС НА МБАЛ
„СВЕТА СОФИЯ“
На 28.11.2018 г. бе официалното откриване на Корпус 2 на
МБАЛ „Света София“ Новата
структура е масивна 8-етажна
сграда. Тя разполага с нови, супермодерно обзаведени 7 операционни зали, хемодиализен център, хоспис за възрастни хора,
реанимация, 393 болнични
легла, както и дентален център
със съвременно оборудване. Ще
бъдат застъпени почти всички
медицински специалности. На
покрива на Корпус 2 е разположен енергиен център, който
включва всички съоръжения
за дейности свързани с климатизация, вентилация и топлопроизводство, като за целта се
използват газови термопомпи.
„Зелената“ болница разполага
и с 10 места за електроавтомобили със станции за зареждане.

НЕВЕРОЯТНО,
НО ФАКТ

ПРАХ ЗА ЗЪБИ
Едва в края на XIX век се популяризират пастите и прах за
почистване на зъбите. Първоначално прах за почистване на зъби
се е произвеждала в аптеките, но
съдържала абразивни съставки.
Първите пасти за зъби били на основата на нишесте, разтворено в
глицерин, а едва по-късно навлиза
целулозата. През 70-те години на
XIX век в Америка е поставено
началото на първото масово производство на пасти за зъби, а през
90-те години са се появили туби
като съвременните. Първата тубичка е произведена през 1896 г.
в Ню Йорк. Флуоридът започва да
се добавя през 1914 г. През 1942 г.
българският зъболекар д-р Маргаритов, работещ в Германия, издава първата научна публикация за
„Лакалуд“. „Лакалуд“ под формата
на прах е патентована и клинично
документирана през 1928 г.

АКЦЕНТИ

брява настроението, но и позволява да се избавим от много заболявания, включително хронични.
Първо място в списъка с полезните
хранителни продукти заемат целината и ореховото масло. Целината
съдържа апигенин, чието въздействие върху организма е като това на
антидепресант. Смята се, че апигенинът намалява стреса и чувството за тревожност и освен това има
продължителен успокояващ ефект.
Ореховото масло пък съдържа необходимите за нормалното функциониране на мозъка протеини и
мазнини. Списъкът включва също
супа мисо, сушено манго, авокадо, яйца, кашу, ръжени крекери,
задушено месо, сос къри, шоколад, зелена салата. Специалистите
отбелязват, че при спазване на балансирана диета, свързана с ежедневна консумация на определени
продукти, организмът възвръща
способността си да се самопречиства и саморегулира.

СТАТИСТИКА
ЗА КАЧЕСТВОТО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
ЕВРОПА
В България има около 490 болници за население около 7 милиона.
Съотношението болнични заведения – население е три пъти над европейските стандарти. В Холандия
болниците са 120, а населението

нието в България е най-високо сред
европейските страни. С най-ниска
смъртност са Ирландия и Кипър по 6.4%, и Люксембург - 6.8%.

ГАЛЕРИЯ НА
ИЗКУСТВАТА
„БОЖОЛЕ“
За 13-а поредна година в столицата се състоя едно от най-големите
събития за приятелите на Франция
и франкофоните по света – отварянето на първата бутилка от новото
„Божоле“. Представянето традиционно се отбелязва в третия четвъртък от ноември. Тази година то
се проведе в НДК, а темата на изданието е „Галерия на изкуствата
Божоле“. По традиция продажбата
на „Новото Божоле“ е забранена до
полунощ преди третия четвъртък от
ноември на годината. Според Закона за виното във Франция, едва след
тази дата младото „Божоле“ може
да стъпи на световния пазар и да
достигне до почитателите си. Празникът в София започна с тържествено отваряне на първата доставена
бутилка от новата реколта, което се
обяви от Стефан Делайе, Председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, и Н. Пр.
Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, в ролята си на патрон на церемонията. Le Beaujolais
Nouveau est arrivé! („Новото Божоле
дойде!”). Младото вино е нетърпеливо и затова е прието то да бъде
изпивано сравнително бързо след

текстове и изображения върху различни типове повърхности само
чрез едно движение на ръката.

ПОРТАЛ НА
ПАЦИЕНТА
В Аулата на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом” в София беше официално
открита по инициатива на Фондация
„В помощ на здравето“, първата у нас
онлайн платформа за информираност за най-разпространените социалнозначими заболявания - Портал
на пациента – www.portalnapacienta.
bg. Основната мисия на платформата
е тя да бъде една отворена система,
в която непрекъснато да се развиват
нови теми, достижения в медицината, съвети към пациентите и близките
им. В момента са разработени следните области: кардиология (сърдечна
недостатъчност, хипертония), диабет
(метаболитен синдром, преддиабет,
диабет тип 1 и тип 2), щитовидна
жлеза (хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, рак на щитовидната
жлеза, репродуктивни проблеми),
онкология (рак на дебелото черво,
тумори на глава и шия, рак на женски
органи), неврология (множествена
склероза, паркинсон, епилепсия) и
ревматология (болест на Бехтерев,
ревматоиден артрит, псориатичен
артрит, остеопороза). Портал на пациента е предназначен освен за хора,
които страдат от заболяване в някоя
от посочените области, но и за тези,
които се грижат за тях.

От какво ли не може да се
направи джин? Gin Mare е дестилиран от маслини, мащерка,
розмарин, босилек, кардамон,
кориандър, хвойна и цитрусови плодове, предварително
накиснати за повече от година
в специални глинени делви. С
български кориандър, боровинки и къпини, както и кори
от портокал от Валенсия, пък
е направен Brockmans Gin. Във
времето на фестивалния месец декември различни високо
градусови напитки бяха показани на специален Ракия фест.
А за дамите са коктейлите Old
Rakia Fashion със сироп от печени чушки и Apricot Rakia Sour
със сироп от чубрица и много
топлина.

СВЕТОВEН ДЕН ЗА
БОРБА СРЕЩУ СПИН
Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва всяка година на 1 Декември. Млади хора
от различни страни са включени в Международната младежка
мрежа Y-PEER, която се координира от международни младежки лидери, ситуирани в PETRI
– София (Международния институт за младежко развитие
PETRI – София, изграден в Националния център по обществено здраве и анализи). Проектът
„Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за
устойчиво развитие“ на PETRI
– София, финансиран от Българската помощ за развитие на
Министерството на външните
работи, цели създаването на
младежко лидерство в Региона
на Източна Европа и Централна
Азия и в света в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и превенцията на ХИВ.

