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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС
НА 16 ЯНУАРИ 1999 Г. СЪС ЗАКОН

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС – 2019

Н

За 2019 г. бе постигнато 12% увеличение на цените за обтурация и
екстракция в пакета за дентална помощ

а 16 януари 1999 г.
със Закона за съсловните организации на
лекарите и на стоматолозите (според названието в
тогавашния закон) бе създаден Съюзът на стоматолозите в България. Няколко
години по-късно, през 2005
г., бе върнато историческото
име от 1905 г. – Български
зъболекарски съюз.
Тазгодишният
Извънреден конгрес на БЗС се
проведе 20 години и девет
дни след тази важна за историята на съсловието на
лекарите по дентална медицина дата. Какви предизвикателства ще донесе
юбилейната година пред
съсловието и неговата организация в условията на
динамична законодателна
среда и политически нестабилна обстановка в здра-

На 31.01.2019 г., на страницата на Министерство на здравеопазването е публикуван, за обществено обсъждане, Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА ВАРНА ДЕНТ
На 23 и 24 март 2019 г. в гр. Варна, хотел „Черно море“ ще се
проведе Регионалният форум по дентална медицина „Варна дент“.

РФДМ „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

Залата с делегатите на Извънредния конгрес
веопазването, предстои да
разберем. Именно приетите
от делегатите на Извънредния конгрес решения ще бъдат основата за изграждане

Д-р Георги Димов говори по точката за НРД

на политиката на БЗС през
2019 г., а и занапред.
Конгресът бе открит от
д-р Б. Миланов, главен секретар на БЗС. Бе предложена и избрана Мандатна
комисия, която да установи
и обяви легитимността на
конгреса, съгласно с Устава
на БЗС и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална
медицина.
Д-р Н. Шарков, председател на УС на БЗС, поздрави
колегите си, като очерта и
основните моменти, по които ще работят делегатите.
Сред основните точки е
приемането на решение по
НРД за 2019 г. От първостепенна управленска важност
са и дългосрочната визия и
стратегия за развитието на

БЗС през следващите няколко години, които да дадат
възможност за планиране и
прогнозиране на нуждите на
нашата професия, подчерта
председателят на БЗС. Управляващите имат визия за
въвеждането на нов модел
на здравеопазване от 2020 г.
От името на домакините на конгреса от Столична районна колегия на БЗС
поздравление поднесе д-р
Б. Ботев, председател на
СРК. Той припомни значението на думата мъдрост:
„Мъдрост – това е разум,
породен от опита, воден от
правилната интуиция“, като
пожела на колегите си в залата да вземат добри и мъдри решения.
(На стр.2)

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА „МАДАРСКИ КОННИК“ –
ПО-ВИСОКО, ПО-НАГОРЕ, ПОВЕЧЕ ПО МНОГО

Т

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г.

ръгвам натам… Познати ли
са ви тези думи? Заглавието е
свързано с химна на форума,
песента на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени „По-полека“.
Изборът на домакините на своя песен
създаде много настроение в залата
при откриването на Националния форум по дентална медицина (НФДМ)
„Мадарски конник“. Песента е привидно лека и закачлива, но има и
своето послание, за тези с отворено
възприятие към света.
Националният форум „Мадарски

конник“ се провежда в Шумен за шести пореден път, като тази година той
бе от 8 до 10 февруари. В него участваха над 400 лекари по дентална медицина, а в денталното изложение се
включиха 31 фирми. Както каза при
откриването д-р Елка Баева, председател на УС на РК на БЗС – Шумен:
„Вече от мини дентално изложение,
можем да говорим за макси медикодентална изложение“.
Да поздравят колегите си бяха дошли представителите на сродни организации от гр. Шумен, доц. Р. Андре-

ева, зам.-декан на ФДМ – Варна, д-р
Б. Миланов, главен секретар на БЗС.
Участниците във форума посрещнаха със ставане на крака химна на
град Шумен и химна на форума. След
това емоционално начало официалните слова отстъпиха на колегиално
и затрогващо говорене. Д-р Чолаков,
председател на дружеството на ОПЛ,
припомни думите на Стефан Стамболов, че именно силата на единението
прави независимостта.
(На стр. 5)

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 3 - 5 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.

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС
Извънредният конгрес на БЗС ще се проведе на 22 юни 2019
г. в парк хотел „Москва“ в гр. София, поради необходимостта
от одобрението от Конгреса на „Правила за добра медицинска
практика на лекарите по дентална медицина“, които съсловната
организация трябва да изработи съгласно законовите промени.

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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ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС – 2019
П

За 2019 г. бе постигнато 12% увеличение на цените
за обтурация и екстракция в пакета за дентална помощ

(От стр. 1)
о време на необходимия
организационен
промеждутък от време в залата бе
промотиран и предстоящият Научен конгрес на БЗС, който е част от
продължаващото обучение на FDI
(Световната дентална федерация)
и тази година ще се проведе в Поморие. До този момент са заявени
седем чуждестранни лектори, както
и български лектори, излъчени по
преценка на факултетите по дентална медицина в София, Пловдив
и Варна.
Конгресът продължи своята работа в делови порядък след доклада
на д-р К. Германов, председател на
Мандатната комисия, за наличие на
кворум, който да гарантира, че решенията на конгреса са законово и
уставосъобразни.
По точка 1 от дневния ред: Изменение и допълнение на Устава
на БЗС думата бе дадена на д-р Св.
Гачев, председател на Комисията по
нормативните актове (КНА).
Той запозна делегатите с протокола от извънредното заседание на
КНА. Комисията е изработила и
предоставила на делегатите в уставните срокове промените в Устава,
съдържащи текстове от новия Закон за съсловните организации. На
заседанието на УС, предхождащо
конгреса, бе изтъкнато, че независимо от правилното прилагане на
новата редакция в Устава, според
изискванията на съсловния закон,
за промените е сезиран Конституционният съд от народни представители от БСП. Той би следвало да
се произнесе по казуса. Съдът няма
да разглежда въобще измененията и
допълненията, които са направени
в 17-те закона, между които е и Закона за съсловните организации. С
искането на депутатите се атакува
начинът на приемане на промените
чрез Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК. Именно чрез тях бяха
приети тези съществени изменения
в законите, между които ЗЗО, ЗЛЗ,
ЗЛПХМ и др.
КНА предложи да се вземе решение от делегатите да се изтегли
от разглеждане тази точка от дневния ред, въпреки че по принцип
не е стриктно и не е предвидено в
нормативния ред. Законовите изи-

това позволи увеличаване на цени,
нови дейности и увеличаване обема
на дейностите, като бе запазена
дейността за изработването на
цялостна плакова протеза за цялата година в определената възрастова група.
Следващото постигнато е увеличаване на цените на дейностите в пакета. Увеличени са цените
на обтурацията и екстракцията
в първичната и специализираната
помощ с 12%. При бюджет от 167
млн. лв., 156 млн. лв. са за основната дейност и 6,5 млн. лв. за възстановяване функцията на дъвкателния апарат. Към основната рамка
се включват и допълнителни средства от резерва, които са в размер
на 8 350 000 лв., което е постижение на Комисията в преговорния
процес.
През последните три години, тази
е четвъртата, има увеличение от
40% на бюджета. Годишното увеличение е 8%, при прогнозна инфлация от 2 – 2,5%. В абсолютна стойност увеличенията възлизат на 43
– 44 млн. лв. за последните години.

Д-р Н. Шарков, председател на УС на БЗС
сквания важат за всички органи на
БЗС и имат задължителен характер.
Делегатите приеха отпадането на т.
1 от Дневния ред.
Друго предложение по точка от
Дневния ред, това на д-р Ст. Банчев
от РК на БЗС – Хасково, да отпадне
точката, касаеща амалгам сепараторите и Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба 1 от 2015
г. за изисквания към дейностите по
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и
здравните заведения, не бе прието.
Имаше предложения за промени в
дневния ред, които не бяха приети.
Делегатите приеха предложения от
УС на БЗС Дневен ред, като отпадна т. 1 – Изменение и допълнение на
Устава на БЗС.

НОВ МОМЕНТ
В ДОГОВОРА
за изменение и допълнение на
НРД за дентални дейности между
НЗОК и БЗС за 2018 г. е увеличението с 12% за обтурация и екстракция
в пакетите за дентална помощ.
Така точка 1, след гласувана редакция, стана Договор за измене-

Д-р Бисер Ботев, председател на СРК

Д-р Светослав Гачев, председател на КНА
ние и допълнение на Националния рамков договор за дентални
дейности между НЗОК и БЗС за
2018 г.
По нея докладва д-р Георги Димов, председател на Комисията по
изготвяне и приемане на НРД по
ЗЗО.
Отправна точка в неговата презентация бе бюджетът за 2019 г. и
текстовата част, която се съдържа в
промените на ЗЗО.
Д-р Димов разясни, че НРД се
подписва на три години, като всяка
година се подписват Анекси. Анексите са променливата част – цени,
обеми и санкции. За 2019 г. ще бъде
подписан Анекс към НРД – 2018,
който влиза в сила от 1 януари и е в
сила до 31 декември 2019 г.
Няма да се спирам на тежките моменти от преговорите, а ще разгледам директно целите на комисията,
каза д-р Димов.
Първата цел на Комисията бе
увеличение на бюджета от 157 на
167 млн. лв. Тя бе постигната и

Д-р Димов представи и нагледно
разпределението на средствата. На
места увеличението за някои дейности е с 13,5%, благодарение на
работата на Комисията и на експертите към нея. 16 млн. лв. от бюджета
в абсолютна стойност са предвидени за увеличаване на стойностите,
заплащани от НЗОК за екстракция
и обтурация.
Целите на комисията са изпълнени след извършена голяма по обем
и трудност работа, както и сложни
преговори с представителите на Касата, както по отношение на цени и
обеми, така и по текстовата част.
Огромен успех е отпадането на
изискването за амалгам сепаратори
при подписване на договор с НЗОК.
От самото начало и д-р Шарков, и
всички колеги заявиха „не“, припомни д-р Димов.
Конгресът гласува даване на мандат на Комисията да подпише Договора за изменение и допълнение на
НРД за дентални дейности за 2018 г.

СЪСЛОВНИ

Д-р Гергина Милкова, председател на Съвета на фонда за подпомагане
Д-р К. Даков, председател на Контролната комисия на БЗС направи
отчет за раздходваните средства от
Фонда за финансово подпомагане
на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми за 2018 г. Благодарение на промените в Правилника
за разходване на средства от фонда,
направени на миналия извънреден
конгрес, финансите на фонда са
в отлично състояние. Наличните
средства в сметките на фонда към
31 декември 2018 г.са 155 455 лв.
Делегатите приеха предложението, направено от д-р Н. Шарков,
средствата, които се заделят за размера на резерва на фонда за 2019 г.,
да бъдат 20% от постъпленията в
сметката на фонда.
Д-р Г. Милкова, председател на
Съвета на фонда, направи предложения, които да облекчат и детайлизират работата на фонда. Бе
прието предложението, в случай че
заявителят почине, преди да бъде
усвоена предложената сума, Съветът на фонда може да препоръча на
УС на БЗС да реши да бъдат преведени 25% от предложената сума на
наследниците на починалия.

Стратегия на БЗС и какви са насоките, в които трябва да се разработва тя. Тази точка от дневния ред
бе представена д-р Н. Шарков. Визията за развитието на нашата професия зависи от всички 9400 лекари
по дентална медицина и ние трябва
да имаме такава, подчерта той.
Ключови думи в представянето
му бяха: ценности, почтеност, законен глас, становища пред институциите, отговорност пред членовете,
саморегулация и пр.
Стратегията е пътят, по който
се постигат цели и се реализира мисията на всяка организация. Тя се
нуждае от формулиране, стратегическо планиране, реализацията на
стратегията, оценка на постигнатото. За правилното изграждане
на стратегията е необходим многокомпонентен анализ. Успешната
стратегия се изгражда от долу
нагоре и тук е мястото на РК на
БЗС. Стратегията на БЗК трябва
де е резултат от изследване сред
членовете на БЗС и ръководството
на съюза. Трябва да бъдат разработени още програми и дейности, с
които да се посрещат нуждите на

БЗС - НЗОК

БЗС РАЗПИСА
ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НРД ЗА ДЕНТАЛНИТЕ
ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 Г.
Изработено е съвместно Указание между
Националната здравноосигурителна каса и
Български зъболекарски съюз по прилагане
на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2018 г.

Н

а 29.01.2019 г. членовете на КИПНРД по ЗЗО на БЗС, членовете на Надзора на НЗОК и министърът на здравеопазването разписаха Договор за изменение и допълнение на
НРД за денталните дейности за 2018 г. Договорът е публикуван в
„Държавен вестник“ на 01.02.2019 г.
Подписаният Договор е този, който бе приет от делегатите на
Извънредния конгрес на БЗС, състоял се на 25.01.2019 г. НЗОК
подготвя индивидуалните договори за изпълнителите на дентална помощ. Изработено е съвместно Указание между Националната здравноосигурителна каса и Български зъболекарски
съюз по прилагане на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г.. То е относно Договор № РД-НС-01-2-3 от
29.01.2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) във връзка
със сключване на договори и допълнителни споразумения към
договори с НЗОК за оказване на дентална помощ.
Съвместното указание е за сключването на допълнителни споразумения във връзка с актове на РЗИ по вписване на промяна
в обстоятелствата по вече вписано в регистъра на РЗИ лечебно
заведение; По отношение на сключване на допълнителни споразумения към договорите с изпълнителите на дентална помощ;
По отношение на сключване на договори с лечебни заведения за
извънболнична дентална помощ:
Указание между НЗОК и БЗС се издава на основание чл. 3 от
Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г.
Настоящото указание следва да се доведе до знанието на директорите на РЗОК и на изпълнителите на извънболнична дентална помощ.
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нашите членове.
Едно от основните направления е
проактивност и активност по отношение на законодателството, взаимодействието с институции.
Всички, които ще бъдат ангажирани с изработването на стратегия,
ще трябва да начертаят и детайлен
план за действие. Колеги, предстои
огромна работа, подчерта в заключение д-р Шарков.
Делегатите чрез своя вот изразиха
подкрепата си за стратегията, представена от д-р Шарков.
В точката от дневния ред – Докладване, обсъждане и вземане на
решения по нормативни актове и
съсловни документи, постъпили
или подготвени от БЗС бяха обсъдени много нормативни актове и
съсловни документи.
В своето изказване по темата д-р
Шарков подчерта, че някои от информациите не достигат до колегите по места. Това е констатация,
направена при директни срещи с
колегиите. Темата е много обемиста
и вероятно заслужава отделно внимание.
Д-р Б. Миланов даде конкретна
информация за застраховките професионален риск. След две години и

ДО:

седем месеца всеки един лдм и член
на БЗС има възможност да спести минимум 480 лв. по отношение
на застраховките професионален
риск (има прецизни изчисления).
Благодарение на ръководството на
БЗС има разделение на лечебните
заведения, защото индивидуалните
практики са все още преобладаващи, особено в по-малките населени
места.
Не допуснахме с изменението на
законите зъботехническата гилдия
да работи самостоятелно в своите
лаборатории.
Предстои обаче конституирането на Агенция за медицински
надзор, т.нар. мега агенция, като
тя ще има абсолютни права за всякакъв вид контрол, включително и
финансово-счетоводен.
Всеки един от зам.-председателите на БЗС е свършил своята
работа в отделните направления,
които изискват определена активност.
По точката от дневния ред –
Амалгам сепаратори – Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и
третиране на отпадъците на тери-
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торията на лечебните и здравните заведения, направена по предложение на д-р Емил Давчев и УС
на РК на БЗС – Добрич докладваха
д-р Валентин Павлов, д-р Николай
Шарков и д-р Бисер Ботев.
Д-р В. Павлов разказа за пътя,
който е извървян от Комисията по
дентална практика и професионална
защита и от ръководството в лицето
на УС на БЗС. Той прочете инструкцията, изпартена до всеки член на
БЗС, за да не става интерпретация в
РЗИ-тата. БЗС изготви и предостави
образец на декларация за лечебните
заведения, които не работят с амалгама, да декларират това обстоятелство пред органите на държавния
санитарен контрол. Няма изискване
в НРД изпълнителите на дентална
помощ да имат монтирани амалгам
сепаратори в своите практики, припомни д-р Миланов.
Заседанието на конгреса завърши
с дискутирането по точка Разни.
Вечерта на 25 януари бе и тържественото връчване на годишните
награди „Лекар по дентална медицина на годината на РК на БЗС“.
ДМ

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дата: 15.02.2019 г.
Изх. №: 105

СТАНОВИЩЕ
от Български зъболекарски съюз
Относно: Определение на КС от 22.01.2019 г. по конст.д.№17/2018г.
Постъпило е искане от 66 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на && 11,12, 14-29, 31-42 и на & 43 в частта след израза „1 януари 2019 година“ от
ПЗР на Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2019 година/обн. Д.в. бр.102 от
11.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г./
Чрез така посочените ПЗР на ЗБНЗОК са направени изменения, допълнения и отмяна на разпоредби в
17 основополагащи, структуроопределящи и широкообхватни закона, чиито общ предмет на регулиране на
обществените отношения е сферата на здравеопазването.
Всичките 17 закона, които се изменят и допълват с оспорените ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 год. са определени като основополагащи, структуроопределящи и широкообхватни от самия министър на здравеопазването Кирил Ананиев в хода на пленарното обсъждане на законопроекта на първо четене на 6.11.2018
год. В това си изказване той изтъква, че чрез тези „структурни промени“, обективирани в ПЗР се създава
„средата на новия здравноосигурителен модел, която включва промените в правната, организационната,
управленската и контролната среда на този модел“.
При преценката дали посочените ПЗР на ЗБНЗОК, с които са направени изменения, допълнения и отмяна на разпоредби в 17 основополагащи, структуроопределящи и широкообхватни закона, чиито общ предмет на регулиране на обществените отношения в сферата на здравеопазването противоречат на чл.84т.2,
чл.87 и чл.88 ал.1 от Конституцията/К/ относно правовата държава, принципа на съразмерност и правилата
на законодателния процес следва според нас следва да се съобрази следното:
Ежегодните бюджетни закони, какъвто по своята правна характеристика е и ЗБНЗОК за 2019 г. съобразно предметното си съдържание влизат в категорията „други актове на Народното събрание“. Тези закони
не са нормативни актове в материално-правен смисъл, а са закони във формален смисъл защото не съдържат правни норми, които да регулират обществени правоотношения по смисъла на Закона за нормативните
актове /ЗНА/. В разходната си част бюджетни закони, както и ЗБНЗОК за 2019 г. се съдържат разпоредби,
с които се овластяват държавните органи да извършат необходимите им разходи на държавни парични
средства до определен размер. В своето предметно съдържание ежегодните бюджетни закони утвърждават
цифрови изражения на приходи и разходи, които с приемането на закона се превръщат в задължителни за
съответните държавни органи показатели при реализиране на конкретна здравна политика.
Конституционният съд в своята константна практика обективирана в свое Решение №17/1995г. приема,
че ежегодните бюджетни закони са управленски административни актове, които без да променят своята
основна юридическа характеристика се издават в присъщата на актовете на Народното събрание формазакон и по предвидената за законодателния орган процедура.
Изводът, който се налага от цит. Решение №17/1995г. на КС е че всеки бюджет, предмет на бюджетен
закон е финансов план, а конкретно бюджета на НЗОК, предмет на ЗБНЗОК за 2019 г. е финансовата програма за реализиране на здравни политики.
В законодателната практика на НС, основана на ЗНА и Указ №883 за неговото прилагане се прилага
правилото, че с ПЗР на един закон може да се предвиди изменение и допълнение на други закони, с които първият има пряка връзка. В този смисъл се е произнасял и Конституционният съд в своите Решение
№2/2009г и Решение№10/2012г. В съобразителната част на цит. конституционни решения КС поддържа,
че „когато чрез ПЗР на ежегоден бюджетен закон се правят изменения и допълнения в други закони, това
би било конституционносъобразно, само ако тези изменения и допълнения в други действащи закони имат
пряко отношение към приходната и разходната част на съответния ежегоден бюджет и когато тези други
действащи закони са финансови по своя характер“.
В настоящия случай с посочените ПЗР на ЗБНЗОК са направени изменения и допълнения на разпоредби
в 17 структуроопределящи закона, чиито общ предмет на регулиране са правоотношения в сферата на
здравеопазването за създаване на структурни промени в средата на новия здравноосигурителен модел.
Това сочи на съществено отклонение от постоянната законодателна практика на НС, основана на ЗНА и
Указ №883 за неговото прилагане следваща правилото, че с ПЗР на един закон може да се предвиди изменение и допълнение на други закони, с които първият има пряка връзка.
Изложеното ни дава основание да обобщим следното:
За да се отговори на въпроса дали посочените ПЗР на ЗБНЗОК, с които са направени изменения, допълнения и отмяна на разпоредби в 17 основополагащи, структуроопределящи и широкообхватни
закона, чиито общ предмет на регулиране на обществените отношения е сферата на здравеопазването
противоречат на чл.84т.2, чл.87 и чл.88 ал.1 от Конституцията/К/ относно правовата държава, принципа
на съразмерност и правилата на законодателния процес следва според нас да се прецени доколко всеки от
тези 17 закона има пряко отношение към приходната и разходната част на съответния ежегоден бюджет
на НЗОК, както и кои от тези други действащи закони и/или части от тях са финансови по своя характер и
предмет на регулиране.
С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС
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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА 1 ОТ 2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т

Срокът на общественото обсъждане на представения проект за наредба е 1 март 2019 г.

ъй като към настоящия момент МЗ не разполага с инструменти за въздействие
при недостиг на специалисти по
определени специалности или в
определени региони, с промените
в наредбата за специализациите
министерството предлага да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата
по клинични специалности. По
този начин държавната политика
по осигуряване на необходимите
специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет
и няма да е за сметка на бюджета
на лечебните заведения. Това съ-

общиха от здравното ведомство по
повод публикувания за обществено
обсъждане проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015 г. на министъра на
здравеопазването за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването.
В проекта е заложено задължително изискване лечебното заведение, получавало субсидията, да е
длъжно да назначи специализанта
след придобиването на специалност за срок, равен на срока на
обучението, за който е изплащана
субсидията. Ако лечебното заведение или специализантът не изпъл-

нят това задължение, е предвидено
съответната страна да възстанови
субсидията.
Тъй като в момента заемането на
длъжностите за специализанти се
извършва от работодателя по избран от него начин, което се приема от кандидатите за специализация като проява на субективизъм,
то с проекта на наредбата МЗ предлага заемането на длъжностите за
специализанти да се извършва след
провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда.
От ведомството припомнят, че
при сега действащата наредба специализантът не получава доходи

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РАЙОННА КОЛЕГИЯ ВАРНА
ПРОГРАМА НА РФДМ ВАРНА ДЕНТ 2019
23-24.МАРТ 2019
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ” - ЗАЛА”ЧЕРНО МОРЕ”

по време на обучението си, което
с предлаганите промени ще бъде
преодоляно.
Проектът на наредбата предвижда още създаването на възможност на специализантите да
се отпускат стипендии със средства по европейски проекти и
програми или от друг източник.
Систематизирани са и текстовете,
засягащи обучението за придобиване на специалност от лекарите
по дентална медицина, премахнати
са и установените към момента непълноти в условията за обучението
им.
Проектът предвижда още да от-

падне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за
страната. По този начин ще бъде избегнато допълнителното финансово натоварване на специализантите, смятат от здравното ведомство.
МЗ предлага и регламентиране на
реда, по който кандидатите, които
не са издържали държавния изпит
за специалност, да могат да бъдат
разпределени и да се явят пред изпитна комисия с различен състав.
Срокът на общественото обсъждане на представения проект за наредба е 1 март 2019 г., съобщават от
здравното министерство.

МОМЕНТНА СНИМКА
НА СЪСТОЯНИЕТО
НА ОРАЛНОТО
ЗДРАВЕ В ШУМЕН
Д-р Елка Баева,
председател на РК на БЗС – Шумен

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 ВАРНА ДЕНТ 2019
ПРИДРУЖАВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ
22.03.2019 /ПЕТЪК/
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ - ЗАЛА“ОДЕСОС“ - ЧАС: 13.00 - 17.00
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: АДАПТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ, ИМИТИРАЩА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА
ПРИРОДАТА В ПОМОЩ НА ДИРЕКТНИТЕ И ИНДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ
ВОДЕЩ: ПРОФ.Д-Р РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА
ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0888 925569, 0888 618189, e-mail: etienet@abv.bg. Срок за записване 15. 03. 2019 год.
22.03.2019/ПЕТЪК/
ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ - ЗАЛА“ВАРНА“ - ЧАС: 13.00 - 17.00
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - ФИРМА ПАТРИЦИЯ: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ
ИНСТРУМЕНТАРИУМ. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРУДНИ СЛУЧАИ.
ВОДЕЩ: Д-Р МАРИЕТА ДОЧЕВА
ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ: ЗАБЕЛ БЕДИКЯН 0887408331
Организаторите на РФДМ Варна Дент 2019 си запазват правото за промени в обявената програма
Организатори: д-р Нева Читалова - лекционна част; Наталия Панева-организационна част,
Светла Гочева - счетоводна част, Калоян Панев - регистрация
Контакти: 052 601055, 0879067867; ssbvarna@abv.bg; Viber 0889279516

Д-р Елка Баева открива форума

Т

ази година наистина сме изненадани приятно от големия интерес.
Над 400 участници във форума, организиран от РК на БЗС Шумен,
от които 60 студенти от факултетите в София, Пловдив и Варна.
Радвам се, че работим в екип и мислим в една посока, заедно с д-р Енчева, д-р Велинова, Чалъкова, д-р Енчев и още колеги. Това се оценява
и от участниците, и от фирмите. Те направиха своя жест и например на
лекцията за критичните точки в дезинфекцията в денталната практика
бяха поканени и сестрите от нашите кабинети, и наистина информацията бе полезна, както и дискусията.
Съпътстващата програма бе много интересна, а възможността за практически занятия, уъркшопи и различни курсове, наистина привлича колегите.
Лекционната програма е съобразена с интересите на колегите и с новостите в нашата професия. Изключително съм удовлетворена, че залата
бе пълна през двата дни на форума.
Благодарна съм и на колегите от сродните организации, че показаха
своята подкрепа и това бе проява на единството на интелигенцията в
гарда.

СЪСТОЯНИЕТО
НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ В ШУМЕН
Продължава тенденцията децата в училищна възраст, които вече имат
постоянни зъби, да посещават твърде рядко зъболекар за профилактика.
За 2018 г. в област Шумен те са едва 19,86%.
Ниският процент на профилактичните прегледи е и една от основните
причини Шуменска област да е на първите места по брой извадени постоянни детски зъби. За 2018 г. в Шуменско са извадени 201 зъба на деца
между 7 и 18 г. Най-много те са в областния град – 70 бр.
Пак в Шумен обаче е най-големият процент на децата, които са направили своя профилактичен преглед при дентален лекар – 35%. Най-малък
е процентът на децата, които са седнали на зъболекарския стол тази година, за Каолиново – 12,4%, следвани от Никола Козлево – 13,7%. Ако
се направи сравнение, няма голяма разлика спрямо предходната 2017 г.
Тогава 18,9% от всички деца в същата възраст са посетили по веднъж
зъболекар, а извадените постоянни детски зъби са били 215 на брой.
Д-р Баева каза, че има засилен интерес към безплатни тотални плакови протези за хора от 65- до 69-годишна възраст, дейност към Здравната
каса, която влезе в сила през септември 2018 г. До края на изминалата
година от нея са се възползвали 94 от Шумен.
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НАЦИОНАЛНИЯТ ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА „МАДАРСКИ КОННИК“ –
ПО-ВИСОКО, ПО-НАГОРЕ, ПОВЕЧЕ ПО МНОГО

(От стр.1)
Д-р Б. Миланов също поздрави с кратко слово колегите си, като отбеляза големия
брой участници и подчерта,
че подобни форуми освен с
богатата си лекционна програма са и време за обмен на
професионална информация
и общуване помежду си на
лекарите по дентална медицина. Форумът бе открит
официално от д-р Елка Баева,
председател на УС на РК на
БЗС – Шумен.

ЛЕКЦИОННАТА
ПРОГРАМА
Първият лектор бе доц. д-р
Мирослава Динкова с темата: „Приложение на DENT@
LIGN дигитални алайнери в

Със ставане на крака участниците посрещнаха химна на гр. Шумен и химна на форума

клузии, като от изключителна важност е участието на
пациента. Много ефективни
са при диастеми, ротации и
струпване на зъби.
Под 16 часа носене за денонощие би се компроментирало лечението, като това
е долната граница, подчерта
лекторът.
Методът няма възрастово
ограничение. През последните 15 – 20 години това е алтернативата на фиксираните
техники. Използват се термоформирани фолиа, които са
естетични и хигиенични.
Протоколът на работа с
денталните алайнери включва изпращане на силиконов
отпечатък или гипсов модел
към лабораторията, с което се
стартира процедурата по ана-

Доц. Мирослава Динкова, лектор

С много настроение и колегиално отношение протече НФДМ „Мадарски конник“
денталната практика – ключ
към естетично, ускорено и
предсказуемо лечение“.
Невидимите алайнери вече
са се наложили като предпочитан метод на лечение на

пациенти със специфични изисквания към естетиката на
ортодонтските апарати. Те са
чудесен компромисен вариант, който не възпрепятства
социалния живот на пациентите докато трае терапията,

като същевременно ги мотивира и повишава тяхната кооперативност. По този начин
се постигат резултати, които
удовлетворяват както самите
пациенти, така и лекуващите
ги лекари по дентална меди-

цина.
Доц. д-р Мирослава Динкова представи клинични случаи на ортодонтско лечение
с невидими алайнери, които
демонстрират гъвкавостта на
този тип апарати при широк
спектър от индикации и прилагането им от общопрактикуващи лекари по дентална
медицина. Те се прилагат при
леки до средно тежки мало-

КОГАТО СЕ РАБОТИ СЪС СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ ИМА УСПЕХ

Б

Д-р Павлин Стефанов, председател на РК на БЗС-Плевен

ихте ли споделили вашето впечатление от
проведения форум в
Шумен?
Д-р Павлин Стефанов: В
Шуменска колегия много
са отъпкали пътя, по който
организират самото мероприятие. Това е шести форум и нещата стават все подобре. Екипът на колегите
е страхотен, изложението е прекрасно
организирано, уникално за региона
събитие. Впечатлен съм и поздравявам
всички, допринесли за продължаването на традицията!
Когато се работи със стратегия за
развитие има успех. Те имат и отделен
сайт за форума и са активни в социалните мрежи. Всички тези усилия дават
резултати и се отплащат във времето.
Как върви организацията на форума в гр. Плевен, на който сте домакини?
Организацията на Регионалния форум „Панорама“ в гр. Плевен, който ще
се проведе на 29, 30 и 31 март е на финалния си етап. Довършваме работата
по рекламните материали. Очакваме с
нетърпение настъпването на събитие-

то ни!
Тази година се вслушахме
в колегите си по отношение
на лекциите и практическите курсове. Лекцията на д-р
Савина Свещарова е по желание на колегите и засяга
темата за темпомандибуларните заболявания. Нерядко
тези проблеми са свързани
с все по-честото разпространение на бруксизма, който е бич за
все по-младите ни пациенти, водещи
динамичен и стресов начин на живот.
Темата за ендодонтското лечение
на д-р Миле Чупринов ще покаже
един по-различен ъгъл на лечението
и постеднодонтското възстановяване.
Endorestodontics e интересна и иновативна философия за работа в сферата
на консервативното зъболечение, което е подложено на динамични промени
през последните няколко годии.
Друга много наболяла тема е тази
за зъбната ерозия, която ще представи проф. Кисов. Неговата лекция ще
бъде и по-дълга като времетраене, за
да може да се разгледат в детайли случаите в средносрочно и дългосрочно
проследяване.
В съпътстващата програма ще имаме интересни представяния на тех-

нологиите за глас влакната и фибро
щифтовете, съвременна ендодонтия,
висока естетика и направлявана имплантология. Въвеждането на съпровождащи събитието практически курс
е нещо, което тази година развихме с
по-широка гама събития.
За студентите отново ще има много
изненади, подаръци и футболна среща
„Младостта среща опита“. Преди това
обаче ще трябва да докажат и теоретичните си умения, в нашите традиционни Студентски игри!
Организирали сме и Dental Shopping
day за колегите, за да могат да се запознаят с новостите в материалите и
технологиите на нашето фирмено изложение. Зала „Магнум“ ще е пълна с
повече от 20 фирми-спонсори на събитието!
Много интересна част от социалната програма ще бъде посещението на
музея на виното в парк „Кайлъка“. Ще
може да се запознаем с историята на
винопроизводството и с някои много
стари вина, с които избата разполага.
РК на БЗС – Плевен ви очаква! За
нас е удоволствие да се развиваме заедно, да споделяме и разменяме опит
и познания, да се опознаваме и сплотяваме във всеки един момент!

лиз на лечението. При тежките случаи е необходим анализ
и на рентгеновите снимки на
пациента. При необходимост
се изработва мотивационни
модели с ретайнери, показващи позицията на зъбите след
лечението. За началния етап
на лечението се изработват
общо 18 броя за горна и долна челюст.
За тежките лечения са необходими отпечатъци след
всеки три стъпки. При желание за ретенция могат да
бъдат ползвани ретайнерите,
получени заедно с мотивационните модели. Както при
всяко ортодонтско лечение, е
необходимо да бъдат приложени мерки за задържане на
постигнатия резултат.
Към системата има и лесен
и достъпен софтуер, който
интегрира 3D технологиите,
като част от ежедневния клиничен протокол. Взeмане на
решение за екстракция или
лечение на силно компроментирани зъби бе темата, представена от д-р Полина Велчева, МУ – Варна.
Д-р Полина Велчева работи в дентален център „Абаджиеви“ и сподели някои от
тежките си клинични случаи.
В началото на 2013 г. става
асистент в катедра „Консервативно зъболечение и ендодонтия“. Още от 2012 г. се
профилира в активна работа с
ендодонтия и натрупва голям
отит с работата с ротативни
ендодонтски инструменти,
топли кондензационни техники за обтуриране на КК и
работа под оперативен микроскоп.
В началото на своята лекция д-р Велчева цитира Сервантес, който пише в „Дон
Кихот“: „Уста без зъби е като
мелница без камъни“.
Лекторът разгледа случаи
на солно компроментирани

зъби, които реално са като
бомба със закъснител в устата на пациента и той трябва
да е информиран за това.
Д-р Велчева направи анализ на прогнозите, парадонтални и ендодонтски за силно
разрушени зъби. Тя припомни златното съотношение
корен/корона, което трябва да
бъде 1:1, разгледа случаи на
загуби на височина по-малко
от 3 мм, както и на успешни
възстановявания на зъби със
запазени твърди тъкани.
Рядко залата остава препълнена до последния лектор. Д-р Радослав Аспарухов
успя да запази вниманието
на аудиторията с темата за:
„Проблеми и решения при
индиректните възстановявания – да циментираме или да
свържем“.
Той припомни думите на
Анщайн, че информацията не
е знание, а тя трябва да бъде
осмислена с причинно-следствена връзка.
Лекторът се спря на въпроса как да подготвим зъбните
тъкани и как се свързва с композит и с гласйномерен цимент. Адхезията към дентина
е критчната част. Избор на
стратегия за циментиране в
зависимост от препарацията
и клиничната ситуация.
Ако няма адекватна изолация, няма как де се използват
съвременните композити и
цименти. Трябва да се има
предвид, че композитите натрупват плака.
Д-р Аспарухов подчерта,
че трябва да се прецизира
употребата на всеки цимент
за конкретния клиничен случай.
Той дори препоръча да се
четат, дори пред пациента,
инструкциите за употреба на
отделните фирми. Чеклистът
може да се окаже от решаваща важност.
Друга негова препоръка е
да не се ецва дентинът.
Лекторът разгледа предимствата и недостатъците на видовете цименти, като изборът
на цимент е спрямо материала, от който е направено индиректното възстановяване.
Той даде различни практически аспекти при индиректните възстановявания.
Традиционно форумът завърши с гала вечеря с богата
артистична програма. Домакините от РК на БЗС – Шумен бяха подготвили текста
на песента, химн на форума, така че всичко започна
и свърши с него: „…Готово.
По-високо. По-нагоре. Повече по много. По-богато.
По-голямо. По-добре по-ново. Поогледай се. Послушай.
Поразпитай. Помълчи. Потанцувай си. Почакай. Наслади се на момента. Забави…
забави… По-полека. Забави.
Забави. По-полека. Забави.
Забави. По-полека. Забави…
Забави…“.
Все пак е добре да не забравяме, че зъболекарската
професия е с много голям
процент на страдащите от
бърн аут синдрома на професионалното прегаряне.
За района на област Шумен съотношението лекар по
дентална медицина към брой
на населението по данни на
НСИ за 2017 г. е 1:1210. За
сравнение за град София той
е 1:597.
ДМ
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XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме
лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Поморие.

РОЛЯТА НА ПРОГНОСТИЧНИЯ
МОДЕЛАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ
КОНСТРУКЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ИЗХОД
ОТ ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Ил. Христов –
Медицински
Университет –
Пловдив, Факултет
по дентална
медицина, катедра
по Протетична
дентална медицина

Въведение: Използването на восъчен моделаж и предварителни конструкции е абсолютно належащо в съвременната дентална медицина. То
е задължително в случаите на цялостна рехабилитация, свързана с промени във формата и големината на зъбите, височината на захапката и при
лечение на тежки форми на абразия.
Целта на лекцията е да запознае аудиторията с отделните етапи, през
които преминава едно комплексно възстановяване за постигане на оптимален клиничен резултат, както и уточняване на използваната в научната
литература терминология по проблема.
Материали и методи: Материалите използвани в последователните
фази от лечението са различни видове гипсови модели, моделажни восъци и силиконови ключове. Представена е и кратка класификация на
материалите за предварителни конструкции, както и средствата за временно и полупостоянно фиксиране към твърдите зъбни тъкани.
Резултати и обсъждане: Пациентът може да види промените и активно да участва в създаването на новата конструкция. Аудиторията ще се
запознае и с приложението на дигиталния софтуеър като алтернативен
вариант за дизайн на усмивката. Ще бъде направен анализ на използваните материали за предварителни кострукции и тяхната роля на прототипи. Важно да се отчете и мнението на пациента от функционална и естетична гледна точка като на този етап все още могат да бъдат направени
корекции преди окончателното завършване на лечението.
Заключение: Включването на восъчния моделаж, дигиталния дизайн
на усмивката и предварителните конструкции като задължителен елемент от протетичното лечение е надеждно комуникационно средство,
както със зъботехническата лаборатория, така и с пациента, намаляващо
до минимум стреса при изработването на постоянните конструкции.
Ключови думи: прогностичен моделаж, предварителни конструкции

ДОЦЕНТ Д-Р ИЛИАН ВАНГЕЛОВ ХРИСТОВ е роден праз 1971г. в град Пловдив. През 1990г.
завършва средното си образование в ЕСПУ с преподаване на западни езици „Георги Кирков” /Езикова
Гимназия – Пловдив/. През същата година е приет за студент редовно обучение в Стоматологичен
факултет – Пловдив /ФДМ/. През 1996г. се дипломира със степен магистър. През 1998г. започва специализация по Протетична дентална медицина в Окръжна стоматологична поликлиника – Пловдив.
Има две специалности: протетична и поливалентна стоматология. От месец септември 2000г. след
успешно положен изпит е назначен като редовен асистент в катедра Протетична дентална медицина, където работи и до днес. Преминал е през всички йерархични нива - асистент, старши, главен
асистент. Бил е отговорник по научната дейност и участник в кръжочната работа на катедрата.
През 2017г. след успешно защитен дисертационен труд на тема: „Сравнителен анализ на меките
ребазиращи материали и начини за справяне с техните недостатъци” му е присъдена ОНС – Доктор.
От 2018г., след конкурс е назначен за доцент към катедра Протетична дентална медицина. Понастоящем води лекционния курс по Пропедевтика на протетичната дентална медицина на студентите
англоезично обучение. Редовен участник е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Официален рецензент към списания: Folia Medica и Dentistry Journal. Има публикации на български и английски език
като основните направления към които е насочил научните си интереси са в областта на : ребазиращите материали; имплантология; отпечатъчни материали и отпечатъчни техники; препариране
на твърдите зъбни тъкани и грижа за изпилените зъби; видове дентални цименти и тяхното приложение в клиничната практика. Участвал е в множество курсове за повишаване на квалификацията,
включително и два в чужбина: Haereus Kulzer /Германия/ и Zhermack /Италия/. Член е на БЗС и БНСД.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
06-08 юни 2019 г., гр. Поморие

XIX Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 06–08
юни 2019 г. в гр. Поморие, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска
изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и
чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.
УЧАСТИЕ В XIX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 06-08 ЮНИ 2019 г., ГР. ПОМОРИЕ
Срок за регистрация за участие в XIX Научен конгрес на БЗС:
до 31-ви май 2019 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала
коктейл на 06.06.2019 г. (пропускателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за
галавечеря.
• Конгресна такса след 31.05.2019 г. - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не
включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок за приемане на заявки 22.05.2019 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в
поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!
Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и
изложбата в последния момент!

ДАЛИ ДИАГНОСТИКАТА И
ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИНГИВАЛНИТЕ
РЕЦЕСИИ СА ВСЕ ОЩЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?

Проф. д-р Марцена
Доминяк

Гингивалната рецесия е крайният резултат от взаимодействието на множество етиологични фактори. Идентифицирането и дефинирането на обхвата на въздействие често не е възможно, като
резултат от това все още се търсят нови методи за изследване и
елиминиране на потенциалните етиологични фактори. Целта на
настоящото изследване е да се представи етиопатогенезата на гингивалните рецесии по отношение на анализа на модифицируеми
фактори, включително метода на четкане на зъбите с електрически
четки за зъби и недостига на витамин D. Лекцията ще представи
диагностичен алгоритъм и изследвания, касаещи костни и мекотъканни реконструкции. Също така ще бъде представен преглед на
съвременните методи на лечение на отделните класове рецесии и
насоки за интердисциплинарно лечение.

ПРОФ. Д-Р МАРЦЕНА ДОМИНЯК Завършва дентална медицина в Медицински Факултет на Медицинския Университет във Вроцлав, Полша. Има специализация в областта на
оралната хирургия. От 2015 оглавява катедрата по Орална хирургия в Медицински Факултет
на Медицинския Университет във Вроцлав. От 2012 е гост-лектор в университета в Дрезден,
Германия.
2012-2016 е президент на подразделението за Долна Силезия на Полското Дентално Общество. През 2014 ѝ е присъдена титлата водещ специалист по орална хирургия в Долна Силезия.
През 2016 е председател на локалния организационен комитет на FDI 2016 в Познан. През 2017
става президент на Полската Дентална Асоциация и член на Комитета по Образование на FDI.
Автор на над 200 публикации, раздели от учебници или резюмета публикувани на полски, английски и немски език. Главен редактор и член на редакционната комисия на 6 книги на полски и
английски език, оглавява над 40 проучвания, едно в рамките на ЕС и 12 международни, подкрепени от Camlog Foundation®, Osteology Foundation®, Osteohealth Company® и други. Патентодържател на 4 патента и модификации на патенти за оценка на костна и тъканна регенерация.
Изнесла е над 350 лекции на английски и полски език.
Носител на редица международни награди: DGZI награда за дентална имплантология-2010,
2016, Награда на фондациятаCamlog®, Наградата на FDI 2016, 2017, Международната Награда на Dentsplay и други. Носител е и на титлата „Платинен елит“ за приноса си в областта
на имплантологията и пародонтологията, присъждана от американско сдружение на над 600
лекари по дентална медицина.
Работи в частната си практика „Дуо-мед“, която печели приза „Най-добрата в Полша“
и „Най-красив интериор“. През 2014 д-р Доминяк печели титлата „Посланик на Дамското
Предприемачество“.
Член е на международния колеж по дентлна медицина ICD и Pierre Fouchard.

РЕТРО

А, ВИЕ СПОМНЯТЕ ЛИ
СИ ЗА „ПОМОРИН“?

З

ъбните пасти, съдържащи различни минерални
соли, наречени още солеви пасти, помагат за подобряване на кръвообращението и
стимулират обменните процеси във венците. Те обикновено са много ефективни, но
имат специфичен вкус. В тази
категория влиза паста „Поморин". Тя съдържа поморийска
медицинска луга, извлечена
от лиманите край Поморие.
Лугата е уникална по състав
и действие комбинация от над
35 микроелемента: мед, цинк,
калий, натрий, фосфор, манган, флуор.
Тя е концентриран солев
разтвор с богат, важен във физиологично отношение, минерален състав (300 – 350 г/л
соли), включващ всички макрокомпоненти (включително
магнезиеви соли до 295 гр/л),
микрокомпоненти, микроводорасли и биологически активни вещества характерни за
Поморийското и Бургаско солени езера. Притежава силно
изразено противовъзпалително действие. Заздравява лигавицата, стимулира защитните
реакции и регенеративните
тъканни процеси в организма.
През 1954 г. екип от стоматолози, биолози, химици и
фармацевти, начело с проф.
Динко Странски започват из-

следвания по разработката
на уникална паста за зъби с
неизползвана до този момент
лечебна съставка. През 1955
г. е стабилизирана формулата
на тази паста за зъби. Наречена е „Поморин“ на името
на основната си активна съставка – луга от езерата край
Поморие и Бургас. Още от самото си създаване през 1955 г.
става изключително популярна, специализирана в борбата
със специфични проблеми на
здравето на устната кухина.

ИСТОРИЯ
НА POMORIN
Професор Динко Странски
е бележит български учен стоматолог. През 1947 г. за първи
път въвежда профилираното
преподаване по детска стоматология. Усъвършенстването
на учебния план и програма по детска стоматология и
придават формата и съдържанието на самостоятелна дисциплина, което довежда и до

създаването на самостоятелна
катедра по Детска стоматология през 1962 г., чийто пръв
ръководител е проф. Странски.
През 1954 г. екип от стоматолози, биолози, химици и
фармацевти, начело с проф.
Динко Странски започват изследвания по разработката
на уникална паста за зъби с
неизползвана до този момент
лечебна съставка, която да успокоява периодонтални проблеми и кървене на венците;
- През 1955 г. е стабилизирана формулата на тази паста за
зъби. Наречена е „Поморин“
на името на основната си активна съставка – луга от езерото край Поморие. През 1957
г. паста за зъби „Поморин“ е
успешно въведена на пазара. За периода 1957 – 1989
г. паста за зъби „Поморин“
бързо се превръща в топ продукт в България и държавите
от СССР, изнасят се десетки
ТИР-ове с продукта за месец.
ДМ
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Велинград 03-05 Май 2019г.
ПРОГРАМА
03.05.2018г. /петък/
14.00 ч. -15.00 ч. Настаняване и регистрация х-л „Здравец“
17.00 ч. ОТКРИВАНЕ
Откриването ще състой на площада пред х-л „Здравец“
19.00 ч. Уелкам вечеря в ресторант „ТОМ и НЕЗИ - КЛАСИК “ куверт 35,00 лв.
04.05.2019г. /събота/
7.30 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 - 10.30 ч. За и против приложението на флуор в денталната
профилактика, Лектор: Проф. д-р Мария Куклева
10.30 - 10.45 ч. Търговска презентация
10.45 - 11.00 ч. Търговска презентация
11.00 - 12.30 ч. Фуркационни пародонтални лезии. Диагноза
Разрешаване,
Лектор: Проф. д-р Христина Лазарова Попова
12.30 - 14.00 ч. Обяд -10,00лв.
14.00 - 15.30 ч. Диагностични и лечебни стратегии в ендодонтското
лечение – анализ на клинични случаи”,
Лектор: д-р Силвия Димитрова, ДМ
15.30 - 15.45 ч. Търговска презентация
15.45 - 17.15 ч Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери
в денталната практика – ключ към естетично,
ускорено и предсказуемо лечение”,
Лектор: доц.д-р Мирослава Динкова
20.00ч.
Гала вечеря - х-л „Здравец“ куверт – 40,00лв
Такса регистрация - 30.00лв
За колеги на РК Пазарджик -20.00лв
Форума ще се проведе в х-л Здравец -резервациите за нощувките се
правят чрез РК- Пазарджик
Записването ще става в офиса на РК - Пазарджик
Записване до 12.04.2019г./
За контакти: Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

ОФЕРТА Х-Л ЗДРАВЕЦ - НАСТАНЯВАНЕ

Цена на човек ,на вечер, при двойно настаняване
1 На човек на база BB 59.00лв
2 На човек на база HB 69.00лв
3 На човек на база FB 79.00лв
Цената е нетна, на човек на вечер при минимум 2 нощувки и включва: Нощувка, закуска на блок маса /Вечеря на блок маса/ Обяд на блок
маса. Ползване на минерални басейни, джакузи, парна баня, сауна и
шезлонг, безжичен интернет в стаите; Паркинг
Резервациите се приемат в офиса на РК Пазарджик:
РК на БЗС - Пазарджик, ул. “К. Величков“ №10 ет. 4
Тони Будева - gsm.: 0896 651 521 тел. 034 460 196
E-mail: ssbpazardjik@abv.bg
Записването е до 12.04.2019г./

ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ
РОДОПИ 2019 Г.
ПРОГРАМА

08.03.2019 г. /ПЕТЪК/
14:30 – Настаняване в хотел „Снежанка“
19:00 – Вечеря по случай 8-ми Март с много цветя за дамите
09.03.2019 г. /СЪБОТА/
Конферентна зала в х-л „Перелик“
09:00 – 09:30 - Регистрация
09:30 – 10:30 – Съвременна класификация на пародонталните заболявания - Д-р Ваня Липчева
10:30 – 10:45 – Кафе пауза
10:45 – 12:00 – Диагностика и прогноза на пародонталните заболявания - Д-р Ваня Липчева
12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 14:15 – Инициална терапия (нехирургично лечение) в пародонтологията - Д-р Седеф Рахвалиева
14:15 – 14:30 – Кафе пауза
14:30 – 15:30 – Поддържаща пародонтална терапия - Д-р Седеф
Рахвалиева
15:30 – 16:00 – Кафе пауза
16:00 – 17:30 – Фотодокументация, снимки по време на хирургия,
архивиране, проследяване на пародонтални случаи - Д-р Бояна Бянова
19:30 – Официална вечеря в ресторанта на х-л „Снежанка“ – куверт
50 лв.
20:30 – Раздаване на номерата за ски състезанието /ресторанта на
х-л „Снежанка“/
10.03.2019 г. /НЕДЕЛЯ/ - Ски писта Стената, Пампорово
09:30 – 11:30 – Ски състезание
12:00 –
Награждаване
12:30 –
Освобождаване на хотела
*Такса участие в Лекционната програма: 80 лв /заплаща се на място
при регистрация/
*Записване за лекционната програма и ски състезанието: Таня Николова 0879 828 108
Резервации за хотел Снежанка: 0887 082050 и 0885 105030;
reservation@ehotels-bg.com
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА
ФДМ – ПЛОВДИВ СЪВМЕСТНО С
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
„НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА”
12.04. – 13.04.2019г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив
12.04.2019Г., ПЕТЪК „АУЛА МАГНА
13.00 – 14.00ч. Регистрация.
14.00 – 14.30ч. – Откриване.
14.30 – 15.15ч. «Безметални протези. Надежди и реалност». Лектор: Проф. Игор Лебеденко, Русия.
15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.
15.30 – 16.15ч. – "Електронно здравеопазване и теледентална медицина - новите инструменти
на общественото дентално здраве". Лектор: Д-р Никола Жираду, д.м., Франция.
16.30 – 18.00ч. Дискусия на тема: „Нормативна регулация на денталната професия или как да
избегнем сблъсъка с контролните органи”. Дискусията е част от съпътстващата програма на събитието.
18.00ч. – Welcome коктейл.
13.04.2019г., събота „Аула Магна
09.00 – 10.30ч. – "Мениджмънт на меките тъкани около имплантати в естетичната зона".
Лектор: Д-р Самуел Хубер, Швейцария.
10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.
10.45 – 11.30ч. – „Особености на протетичното лечение на пациенти в напреднала възраст“.
Лектор: Проф. Михаил Деев, Русия.
11.30 – 13.00ч. – „Методи за регистрация движенията на ТМС, диагностика и елиминиране
на нарушенията”. Лектор: Д-р Вячеслав Битно, Беларус.
13.00 – 14.00ч. – Постерна секция.
14.00 – 15.30ч. „Апикалната микрохирургия – прецизно решение на точните проблеми”.
Лектор: Д-р Милен Димитров, България.
15.30 – 15.45ч. – Търговска презентация.
16.00 – 18.00ч. – Орални презентации.
Първа аудитория
09.00 – 10.30ч. – Ортодонтски панел на тема: „Ортодонтията в практиката”. Лектори: Проф. Лаура Андреева, България, ФДМ-София и колектив асистенти от ФДМ – Пловдив и ФДМ – Варна.
10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.
10.45 – 12.15ч. – «Ендодонтско лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие –
актуализиран обзор”. Лектор: Д-р Ирис Слуцки-Голдберг, д.м., Израел.
12.15 – 13.00ч. – „Контрол на болката в денталната медицина”.
Лектор: Доц. д-р Деян Нейчев, д.м., България.
13.00 – 14.00ч. – Обедна почивка.
14.00 – 15.45ч. –„Минимално инвазивна аугментация на папили“.
Лектор: Доц. д-р Елена Фиркова, д.м. България
15.45 – 16.30ч. – «CAD / CAM имплантологично планиране с 3D принтирани хирургични водачи».
Лектор: Доц. Ангелина Влахова, д.м.
Съпътстваща програма 12 и 13.04.2019г:
Дискусия на тема: „Нормативна регулация на денталната професия или как да избегнем сблъсъка с
контролните органи”. Организатори на дискусията са: Д-р Боряна Нецова – Председател на КПЕ на БЗС,
д-р Николай Колев – Председател на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив, д-р Нина Мусурлиева д.м; главен
асистент в катедра „Социална медицина и обществено здраве” при МУ – Пловдив, член на КПЕ на БЗС и
член на КПЕ при РК на БЗС – Пловдив, адв. Станислав Станев, доктор по право – юрист на РК на БЗС –
Пловдив, както и с подкрепата на РК на БЗС – Пловдив.
"Аугментация на меките тъкани около зъбни имплантати". Водещ курса: Д-р Самуел Хубер.
Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 18.
„SiroLaser Blue - следващото ниво в лазерната дентална медицина» (теоретико-практичен курс). Водещ
курса: Доц. д-р Георги Томов, д.м.
Цена на курса: 300 лв. Брой участници: до 10.
«Специфични особености при изолацията и директното възстановяване на временни и постоянни детски
зъби». Водещ курса: Д-р Йордан Търпоманов.
Цена на курса: 200 лв. Брой участници: до 10.
«Работа с лицева дъга». Водещ курса: Доц. д-р Диян Славчев, д.м.
Цена на курса: 150 лв. Брой участници: до 10.
„Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт”. Водещ
курса: Доц. д-р Иван Ченчев, дм.
Цена на курса: 300 лв. Брой участници: до 10-12.
Такса правоучастие за желаещите да посетят Конгреса:
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка:
РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Пловдив
Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.
Контакти за записване за участие в Конгреса:
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg
Контакти за записване за практически курсове:
Д-р Ж. Маслинкова : Тел. 032/ 60 20 34,
еmail: fdm_kongres_2019@abv.bg или
Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg
Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка:
Медицински университет – Пловдив
IBAN: BG15UNCR75273154623400
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк - Пловдив
Организаторите на събитието си запазват правото на промени,
окончателната програма!

които ще бъдат отразени в
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ГЛОБАЛНО
ПАРОДОНТАЛНО ЗДРАВЕ

П

ародонталните заболявания, включително гингивит и пародонтит, са сред
най-често срещаните заболявания
при хората. Те започват с дисбаланс на взаимодействието между
плаков биофилм-гостоприемник
и нарушаването на хомеостазата
между микроорганизмите и гостоприемника, а прогресират поради нерегулирани имуновъзпалителни реакции при податливи
индивиди изложени на различни
рискови фактори от околната среда и гостоприемника (например
употреба на тютюн общи заболявания като захарен диабет и т.н.).
Пародонтитът е водеща причина
за тежката загуба на зъби / обеззъбяването при възрастни по целия
свят. Той също така е тясно свързан с други незаразни болести и
разстройства (напр. диабет, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, ревматоиден
артрит, бъбречни заболявания и
когнитивни нарушения) чрез сходни пътища на разпространение
на инфекция (напр. бактеремия)
, възпаление, дисбиоза и общи
рискови фактори. Като основна
здравна тежест в световен мащаб,
пародонталните заболявания дълбоко засягат оралното и общото здраве на хората, качеството
на живот, хуманното отношение
към тях и самоуважението, което
води до огромни социално-икономически последици и разходи за
здравеопазването. В отговор на
тези предизвикателства големите
международни пародонтологични
организации постигнаха първия
консенсус относно превантивните, диагностичните и терапевтичните стратегии за насърчаване на
пародонталното и общото здраве.
Новата класификация на пародонталните и пери-имплантатните заболявания и състояния (2018) допълнително улеснява и подобрява
профилактиката и управлението
на пародонталните заболявания
и свързаните с тях изследвания за
глобалното здраве на пародонталните тъкани.

ЦЕЛ
Този документ идентифицира основните предизвикателства
при решаването на изброените
проблеми и очертава нови възможности за промоция на пародонталното здраве и ефективното
здравеопазване чрез прилагане на
глобална стратегия и съвместни
действия.

ДЕФИНИЦИИ
Пародонтални
заболявания:
хронични възпалителни състояния, дължащи се на микробиална
дисбиоза и нерегулиран отговор
на гостоприемника, които засягат
меките и твърдите тъкани, поддържащи зъбите.
Гингивит: възпалително заболяване, предизвикано от плаков
биофилм, характеризиращо се
със зачервяване на венците, оток,
промени в контура и кървене; при
внимателно проследяване не води
до загуба на епителното и съединително тъканното прикрепване и
резорбция на алвеоларна кост.
Пародонтит: хронична мултифакторна възпалително заболяване, дължащо се на микробиална
дисбиоза и нерегулиран отговор
на гостоприемника, характеризи-

лявания , например какво влияние
оказва орална симбиоза и дисбиоза при здрави и медицински компрометирани групи. Необходимо
е създаването на бази данни, базирани на доказателства, актуализирани насоки / инструментариум
и системи за подпомагане вземането на решения в областта на
здравеопазването.
l Важно е да се ангажират и да
се сътрудничи с други заинтересовани страни като медицински
специалисти, здравни НПО, държавни органи и агенции и финансиращи организации от трети
страни, които да се застъпват за
пародонталното здраве в обществените общности (например образователна система, женска кон-

ращо се с прогресивно разрушаване на тъканите, поддържащи зъбите, със загуба на прикрепване и
резорбция на алвеоларната кост.

ПРИНЦИПИ
Глобалната осведоменост за
пародонталното здраве остава
ниска, поради тихото протичане
на пародонталните заболявания,
лошите орални хигиенни навици,
ограничените професионално образование и грижи и липсата на
цялостна здравна стратегия и политика за орално / пародонтално
здраве. Няма достатъчно проактивно популяризиране на пародонталното здраве от оралните
здравни специалисти и изготвящите здравните политики. Освен
това има недостиг на ефективно
здравеопазване. От първостепенно значение е да се изгради глобален консенсус, да се насърчи
интердисциплинарното сътрудничество и да се създаде ефективна
стратегия за насърчаване на пародонталното здраве, за да се преодолее тежестта на тези сериозни
болести и да се поддържат пародонталното здраве и благосъстоянието на пациентите.

ПОЛИТИКИ
FDI подкрепя следните твърдения:
l Пародонталните заболявания,
особено пародонтитът, представляват сериозна глобална болестна тежест с опустошителни
ефекти върху здравето на устната

кухина и е тясно свързано с общото здравословно състояние.
Отчитат се и огромното му социално-икономическо въздействия и
сериозните разходи за лечението
му в световен мащаб.
l Пародонталната осведоменост сред широката общественост е ниска. Пренебрегването
на пародонталните заболявания
и тяхното лечение в ежедневната практика създава проблеми и
отправя предизвикателство пред
здравните специалисти. Поради
това повишаването на грамотността и осведомеността за здравето на пародонта е от основно
значение за решаване на глобалната тежест на пародонталните
заболявания.
l Пародонталните заболявания
могат да бъдат предотвратени и
контролирани чрез ежедневна самостоятелна грижа и подходяща
професионална грижа.
l Първичните и дългосрочните
стратегии за вторична профилактика са от решаващо значение за
насърчаване на пародонталното
здраве и ефективната орална /
пародонтална грижа. Те трябва
да отговарят на индивидуалните
нужди и рисковите профили на
пациентите.
l Пародонталните скрининг и
диагностика на всички пациенти
трябва да се извършват от специалисти по здравни грижи.
l Оралните / пародонталните
заболявания споделят редица модифицируеми рискови фактори с
други незаразни хронични заболявания (напр. употребата на тю-

тюн и затлъстяването) и те трябва
да се лекуват интердисциплинарно и екипно.
l Застаряването на населението
в световен мащаб придава по-голяма тежест, поставяйки допълнителни изисквания към проактивната пародонтална грижа за
здравословно остаряване.
l Обучението по пародонтология трябва да бъде по-широко
застъпено в учебните програми
по дентална медицина и в програмите за професионално развитие.
l Съществува голяма нужда от
допълнителни базови, транслационни и клинични изследвания
на пародонталното здраве и забо-

султация и грижи за възрастните
и медицински компрометирани
индивиди).
l Оралното / пародонталното здраве трябва да бъде интегрирано във всички национални
здравни стратегии, политики и
програми за постигане на здраве
и благополучие.
Инструкциите, включени в този
документ се базират на научните
доказателства, налични към момента. Те могат да се интерпретират в контекста на културните
особености и социо-икономическите константи на конкретната
държава.

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
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ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА НА РК НА БЗС-2018 Г.

Колеги поздравяват колеги

Много настроение в РК на БЗС-Стара Загора с наградения лекар по дентална медицина за 2018 г.

Д-р Б. Ботев и д-р Г. Габровски обявяват отличения лекар по дентална медицина за
2018 г. на Столична колегия на БЗС

РК НА БЗС-БЛАГОЕВГРАД

РК НА БЗС-БУРГАС

д-р Кирил Стоянов Цонев

РК НА БЗС-ВАРНА

д-р Елена Апостолова Делева

РК НА БЗС-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Д-р Румен Тодоров, председател
на РК на БЗС-В.
Търново, приема наградата
от името на отличената РК на
БЗС-В. Търново

Д-р Нева Читалова, председател на РК на
БЗС-Варна, приема отличието от името на
проф. д-р Тихомир Георгиев
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РК НА БЗС-ВИДИН

д-р Евгени Николаев Евгениев

РК НА БЗС-ГАБРОВО

РК НА БЗС-ВРАЦА

Д-р Тошева, председател на РК на БЗС Враца, получава наградата от името на д-р Пламен Спасов

УС НА РК НА БЗС - ДОБРИЧ

Д-р Емил Давчев получава
наградата от името на РК
на БЗС-Добрич

д-р Радка
Христова
Васиева

РК НА БЗС-КЪРДЖАЛИ

РК НА БЗС-КЮСТЕНДИЛ

д-р Надежда Бориславова Дойчинова

д-р Стайко Николов Стайков

РК НА БЗС-ЛОВЕЧ

д-р Красимир Илиев Гунешки

РК НА БЗС-МОНТАНА

д-р Маргарита Йонкова Горнякова
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РК НА БЗС-ПАЗАРДЖИК

д-р Нели Пламенова Дремалова-Утева

РК НА БЗС-ПЛЕВЕН

д-р Даниела Николаева Дикова

РК НА БЗС-РАЗГРАД

III

РК НА БЗС-ПЕРНИК

д-р Донка Петрова Димитрова

РК НА БЗС-ПЛОВДИВ

д-р Лилия Иванова Джуркова

РК НА БЗС-РУСЕ

д-р Йорданка
Илиева Йовчева

Председателят на РК на БЗС-Русе получава отличието от името на д-р Татяна Цанева, лдм на годината

РК НА БЗС-СИЛИСТРА

Председателят на РК на БЗС-Силистра получава наградата за цялата колегия

РК НА БЗС-СЛИВЕН

д-р Борислав Михайлов Михов

IV БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2019

РК НА БЗС-СМОЛЯН

Д-р Сариев, председател на РК на БЗС Смолян обявява наградата на д-г Г. Радева

РК НА БЗС СОФИЯ ОБЛАСТ

д-р Мартин
Илиев Божилов

СРК НА БЗС

д-р Борислав Йорданов Миланов

РК НА БЗС-СТАРА ЗАГОРА

д-р Славка Стоянова Данева

РК НА БЗС-ТЪРГОВИЩЕ

РК НА БЗС-ХАСКОВО

Председателят на РК на БЗС
Търговище получава отличието от името на д-р Марияна
Йосифова Машкова

д-р Христо Митев Виделов

РК НА БЗС-ШУМЕН

д-р Надежда
Николаева
ДевлетлиеваЯнкова

РК НА БЗС-ЯМБОЛ

Отличието е за цялата РК на БЗС - Ямбол

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
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СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
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Одобрено от Общото събрание на FDI, проведено през септември, 2018 в Буеанос Айрес, Аржентина

О

ралното здраве е неделима част от
общото здраве на организма.
Лекарите по дентална медицина
имат ключова роля за поддържането на доброто здраве на своите пациенти, както е
подчертано в Декларацията от Истанбул.
Днешните дентални специалисти са първа
линия защитници на прилактиката, ранната диагностика и проследяване както на
оралните така и на системните заболявания. Денталната медицина е уникална професия, която допринася за подобряване на
здравето на пациентите. В допълнение към
поддържането на здравословното състояние
на пациентите им, оралните здравни специалисти (лекари по дентална медицина)
могат да поемат допълнителни задачи като
ранен скрининг и наблюдение на незаразни
заболявания и да обучават пациентите си за
значението на профилактиката на заболяванията.

ЦЕЛ
Денталното образование трябва да се
основава на научни разработки и доказателства, които са в съответствие със съвременната дентална медицина. То трябва
да отразява медицинския напредък ида е
съобразено с денталната практика , да е с
практическа клинична насоченост, да се съсредоточава върху промоцията на здравето,
предотвратяването на общите рискови фактори и ранния скрининг и пренасочване към
специалист, когато е необходимо. Системата за дентално образование също трябва да
спомага за редовното наблюдение или мониторинг на най-често срещаните заболявания, преобладаващи в общността.
Непрекъснатото обучение е от изключителна важност за поддържане на компетентността и уменията през целия професионален живот на специалиста. Достъпът
до продължаващо следдипломно обучение
в денталната медицина е от жизненоважно
значение, за да позволи на оралните здравни
специалисти да изградят и подобрят своите
клиничен опит и компетентност.

ДЕФИНИЦИИ
Продължаващото следдипломно обучение в денталната медицина се стреми да
изпълни принципа за интегриране на оралното здраве в общото здраве чрез преодоляване на различията между денталната и
хуманната медицина. От съществено значение е специалистите по орална медицина да
имат необходимите познания и компетенции, за да се справят с въпроси и задачи в
сферата медицинската помощ, включително да въздействат върху социалните фактори, определящи здравето, за да допринесат

за качеството на живот на пациентите си.

ПРИНЦИПИ
Основната цел на ПСДО в денталната медицина е да се гарантира, че практикуващите лекари могат да предоставят оптимални
дентални грижи, базирани на научни доказателства. Това може да бъде постигнато
чрез непрекъснато развитие в съответствие
с новите тенденции в медицината, денталната медицина и епидемиологията. То трябва
да отчита и общите здравни потребности на
пациента, като предоставя по-широки медицински познания и повишени умения и
компетенции в направления, свързани с денталната медицина.

ПОЛИТИКИ
FDI приканва съсловните организации да
подчертаят,че:
l здравето на устната кухина е неразделна част от общото здравословно състояние
и ролята на практикуващите лекари по дентална медицина не се ограничава само до
поддържането на оралното здраве на техните пациенти, а включва и насърчаване постигането на цялостното им здраве;
l оралните здравни специалисти могат
значително да допринесат за подобряване
на общото здравословно състояние на пациентите си, като поемат допълнителни задачи
като скрининг и наблюдение на незаразни
заболявания;
l за постигането на тези цели обучението
по дентална медицина трябва да дава достатъчно медицински познания.
В светлината на разширения обхват на
професията FDI препоръчват следното:
l да се преразгледат националните учебни
програми по дентална медицина и нейниоте
направления (докторанти и следдипломна
квалификация, включително специализации), за да се задълбочи включването на медицинските науки в обучението по дентална
медицина, като се включат медицински теми
и се даде възможност на практикуващите
лекари по дентална медицина да интегрират
и подобрят своя клиничен опит и компетенции в областта на медицината;
l за националните съсловни асоциации,
да бъде издготвена специална програма по
СДО с фокус върху местната епидемиология
на заразните и незаразните болести главно
когато се появяват огнища или необичайни
модели;
l да се засили сътрудничеството с националните медицински асоциации и да се разработят съвместни образователни програми.
Този документ трябва да се чете във връзка
с изявленията на политиката на FDI относно

Теоретичен курс, организиран от д-р Иван Горялов
РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ПРИНЦИПИТЕ
НА ДИСЦИПЛИНАТА АЛЕКЗАНДЪР
Целта на този курс е да се изясни какво представлява и какви са принципите на
провеждане на ранното лечение (РЛ), според на дисциплината „Алекзандър“.
- цел на РЛ;
- случаи, изискващи РЛ;
- възраст за започване на РЛ;
- видове апарати при РЛ;
- последователност на апаратите;
Хедгер
Апарат за експанзия
- клинични случаи.
Практическа насоченост:
- упражнения за отстраняване на
вредни навици;
Лип бъмпер
Брекети 2х4
- насоки за избиране на номер на оклузогайд;
- техника и практически насоки за ажустиране на хедгер и лип бъмпер;
- видео демонстрация - ажустиране на лип бъмпер;
18 април 2019 г., 8:00 ч. - 19:00 ч.

Банкова сметка за превод на суми:
Цена: 650 лв. с ДДС до 08.04.19 г.
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
740 цена
лв. с ДДС
след
08.04.19 г. УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив
Пакетна
на 5-те
нива,
заплатени
до 31.01.2017 г.
Място
на провеждане:
IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
Гранд хотел Пловдив
BIC UNCRBGSF

Лицева маска

Оклузогайд

18 април 2019 г.

Записване и
информация:
0889 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

основното дентално образование и продължаващото обучение по дентална медицина,
заедно с допълнителните препоръки.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Продължаващо обучение, продължаващо
медицинско обучение, дентална медицина,
медицина

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Инструкциите, включени в този документ
се базират на научните доказателства, налични към момента. Те могат да се интерпретират в контекста на културните особености и социо-икономическите константи
на конкретната държава.

Препратки
1. Glick M et al. A new definition for oral
health developed by the FDI World Dental
Federation opens the door to a universal
definition of oral health. Int Dent J 2016 66:
322–324.
2. Statement on the continuing medical
education of FDI World Dental Federation
Available from: http://www.erodental.org/ddc/
ddid816.
3. Istanbul Declaration. FDI World Dental
Federation, 2013. Available from: http://www.
fdiworldental.org/publications/declarations/
istanbul-declaration.
Превод от английски: д-р Й. Йонкова

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
НА РФ „ПАНОРАМА“ ЗА 29.03.2019 ГОДИНА
10.00 – 16.00 часа – Практически курс “Ендодонтия – от А до Я“ –
Конферентна зала №1, х-л „Балкан“; Водещ: д-р Емил Сариев, фирма Патриция
12.00 – 16.00 часа – Практически курс “Решения на предизвикателствата в денталната имплантология, с помощта на хирургичен водач MGuide”
Конферентна зала №2, х-л “Балкан”
Водещ : д-р Владимир Вълов, MIS Bulgaria
16.00 – 18.00 часа – Студентски игри в Конферентна зала 2, х-л “Балкан“
12.00 – 18.00 часа – Регистрация в х-л „Балкан“
12.00 – 18.00 часа – Dental Shopping Day – зала „ Магнум“, 2-ра Клинична база към
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

ОСНОВНА ПРОГРАМА
НА РФ „ПАНОРАМА“ ЗА 30.03.2019 ГОДИНА
8.00 – 9.00 – Регистрация в зала “Магнум“, 2-ра Клинична база към УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“
9.00 – 9.30 часа – Откриване на РФДМ “Панорама“
9.30 – 10.00 часа – Търговска презентация – фирма АЛБА ТМ
10.00 – 11.30 часа –“СУПЕРЛУМИНИСЦЕНТНИ КЛЪСТЕРНИ УСТРОЙСТВА И
НИСКОИНТЕНЗИТЕТНИ ЛАЗЕРИ ПРИ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИТЕ ЗАБОЛЯВЯНИЯ”; д-р Савина Ненчева-Свещарова
11.30 – 12.00 часа –“THEETHAN - революцията в анализа на зъбната оклузия”; Търговска презентация – фирма Патриция
12.00 – 13.30 часа – Обедна почивка
13.30 – 15.00 часа –“Endorestodontics – симбиоза между различните етапи на ендодонтското лечение“; Д-р Миле Чурлинов
15.00 – 15.30 часа – Търговска презентация – фирма Ултрадентал
15.30 – 18.00 часа –“Зъбната ерозия – скритото предизвикателство в ежедневната
практика“; проф. д-р Христо Кисов

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
НА РФДМ „ПАНОРАМА“ ЗА 30.03.2019 ГОДИНА
18.30 – 19.30 часа – Благотворителна футболна среща „Младостта срещу Опита“
20.00 часа – Галавечеря в ресторант „Централ“ (куверт 50 лева)

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
НА РФ „ПАНОРАМА“ ЗА 31.03.2019 ГОДИНА
9.00 – 16.00 часа – „Технология на глас-влакната в денталната медицина“
Конферентна зала №1, х-л „Балкан“
Водещ : д-р Радослав Аспарухов, фирма Дента Техника
9.00 – 12.00 часа – “Естетиката: вечният стремеж към съвършенство в съвременната
дентална медицина. Пътят към успеха!”
Конферентна зала №2, х-л „Балкан“
Водещ: д-р Силвия Димитрова, фирма Ултрадентал
10.00 – 12.00 часа – Визита в Музей на виното*, местност “Kайлъка”
Таксата за участие на РФДМ „Панорама“ е 30 лева за колеги от РК на БЗС –
Плевен и 50 лева за всички останали колегии. За студенти таксата за участие е 10
лева.
Предварително записване до 15.03.2019г.
Банкова сметка на ЮЛНЦ РК на БЗС – Плевен
BIC : UBBSBGSF
IBAN : BG46 UBBS 8281 1017 9733 08
ЕИК : 114135258
Приема се записване и на място по време на обявените периоди за регистрация
За записване и въпроси:
Тел. /факс : 064/802 469, 0877 891 084
e-mail: pleven@bzs.bg
Работно време на офиса - 10.00ч.- 14.00ч.
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КАЖИAaa
ДЕЙСТВАЙТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА УСТАТА

Здравите уста и тяло
вървят ръка за ръка.
Научете пациентите си как
грижата за устната кухина
допринася за цялостното
здраве и благополучие.
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СКАНИРАЙ МЕ
ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ

Подкрепящи

Български
зъболекарски
съюз

Партньори

В партньорство с

Организирано от

www.wohd.org
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ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

ВОДЕЩ: Проф. д-р РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА, Д-р
ГРУПА: до

10-15
участници

Workshop се провежда
при минимум 6 души
В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне естетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта.
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разнообразните стъпки за изработване и създаване на максимално естествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохроматична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптирана спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силиконовия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихроматични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr материали: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, Vertise Flow, Opti1Step,
OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. По желание участниците могат да си
осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират.
Участниците ще получат сертификат за участието
и мостри от фирма Kerr.
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 08.04.2019 Г.
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888

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

workshop

13 април 2019 г., София
Витоша парк хотел
12:00 – 16:00 чaca

925569, 0888 618189
e-mail: etienet@abv.bg

ТАКСА УЧАСТИЕ: 90

лв.
ЗА СТУДЕНТИ: 50 лв.
ДО 05.04.2019 Г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
в брой на място или
по банков път
Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501
BIC: BPBIBGSF
за Радосвета Василева
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Травми на зъбите
Дори при най-леката травма на зъб настъпва хиперемия
в съдовете на периодонциума, а това води до силна болка.
При по-голяма травма се засягат и съдовете на пулпата,
поради което се нарушава кръвната циркулация. Това обикновено води до некроза на пулпата.

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

Помощ с хомеопатия
Във всички случаи на:
~ Фрактури
• на короната на зъба, на корена на зъба
• на челюстта и алвеоларния гребен
• комбинирани лицево-челюстни травми

~ Луксация, контузия, експулсия, интрузия
~ В следоперативен период
• екстракция на зъби
• след всяка хирургическа интервенция
• след ендоскопско лечение

Arnica D6, D30, D1000
Отокът и болката преминават
много бързо и зъбът запазва своя
виталитет.
• Облекчава болките
• Подобрява зарастването на
раните
• Предотвратява възпаление
• Ускорява разнасянето на хематоми
• Подобрява тъканната трофика
Arnica D6 - по 1 доза на всеки час до настъпване
на подобрение.

Arnica D30 - 3x1 доза до настъпване на подобрение
Арника e подходяща след всяка хирургична или
друга продължителна манипулация в устната
кухина. Така се облекчава травмата на ТМС
(темпоро-мандибуларна става).

~ Шуслерова сол №3 Fe phos D12
Помага при остри наранявания и изгаряния и свързаните с тях болки и симптоми на възпалението.

ШС №3 при травма
•
•
•
•
•

Увеличава вазоконстрикцията
Активира тромбоцитите
Регулира функцията на съдовия ендотел
Възстановява кислородната сатурация
Намалява кръвонасяданията

Дозировка: 3х2 табл. дневно

~ ШС №11 Silicea D12
2х5 табл., разтворени в топла вода - облекчава
болката след екстракция и може да се даде след
Арника

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:
Случай на EXPULSIO DENTIS и реимплантиране на зъба от моята практика:
11 год. момче си избива 21 зъб, след скачане
в басейн. Реимплантирахме зъба 2 часа
след травмата, шинирахме го.
Дадохме Arnica D1000 по 1 доза 2 пъти
дневно за два дена.
Hypericum D1000 за още два дена.
Изписахме Hecla lava D10 за един месец.
След 32 дена зъбът беше стабилен в алвеолата със запазен виталитет – ЕОД = 2
микроампера.
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СЪОБЩЕНИЕ
НА УС НА РК НА БЗС ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно решение на УС на РК на БЗС - гр. Бургас, имаме удоволствието да Ви поканим на лекционен
курс на тема:

„ЕЖЕДНЕВНА ЕНДОДОНТСКА ПРАКТИКА - СТЪПКА НАПРЕД”.
ЛЕКТОР: Д-Р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ
Лекцията ще се състои на 13.04.2019 год. в конферентната зала на хотел ”Мираж” - гр. Бургас от 9 ч.
Регистрацията – с електронни членски карти!
Организаторите си запазват правото за промяна на лекционната програма.
За всички членове на от Бургаска Районна колегия лекциите са без-платни.
За членовете на други Районни колегии таксата е в размер на 30.00лв.
Председател на УС на РК на БЗС гр. Бургас
Д-р С. Буджева

РК НА БЗС – ГР. БУРГАС
СЪОБЩЕНИЕ НА
УС НА РК НА БЗС ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.
Бургас и решение на УС от 16.01.2019 год. се свиква Годишно отчетно събрание, което ще се състои
на 16.03.2019 год. /събота/ в конферентната зала на
хотел „Приморец” при следния дневен ред:
9.00 - 9.30 ч. Регистрация
9.30- 13.30 ч. Провеждане на Годишно отчетно
събрание
1. Приемане на дневен ред.
2. Отчетен доклад на Председателя на УС на РК
на БЗС- гр.Бургас.
3. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК
на БЗС-гр.Бургас.
4. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на
РК на БЗС-гр.Бургас.
5. Приемане/неприемане/на отчетните доклади.
6. Финансов отчет за 2018 г.
7. Приемане/неприемане/ на финансовия отчет
за 2018 год.
8. Приемане /неприемане/ на бюджета за 2019
год.
9. Разни.
Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС - гр.
Бургас крайният срок за подаване на предложения
и допълнения на дневен ред на събранието и изменения и допълнения на нормативни документи
е 02.03.2019 год./ две седмици преди обявената
дата/.
За регистрация носете членски карти!
РК на БЗС гр. Бургас
Председател на УС
Д-р С. Буджева

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Уважаема д-р Буджева,
Сърдечни поздравления за Вас от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз-гр. Бургас
по случай прекрасната годишнина, която отбелязвате!
Пожелаваме Ви много здраве, семейно щастие,
професионално дълголетие, нестихващо вдъхновение за живот!
Бъдете честита и благословена!
Районната колегия на Българския зъболекарски
съюз-гр. Бургас

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

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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УС НА РК
НА БЗС -ГР. ВРАЦА
с удоволствие честити юбилея на д-р Виргиния
Глоговска като й желае да бъде здрава, повече да се
усмихва и още много години да се наслаждава на
малките, но значими неща от живота!

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уведомяваме Ви, че редовното Общо събрание на
РК на БЗС – Пловдив ще се проведе на 23.03.2019
г., събота, от 10.00 часа в зала „Аула Магна” при
ФДМ – гр. Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 3, при
следния проект за дневен ред :
1. Отчет на Председателя на УС на РК на БЗС –
Пловдив.
2. Отчетен доклад на Председателя на КК при
РК на БЗС – Пловдив.
3. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ при
РК на БЗС – Пловдив.
4. Финансов отчет за 2018г.
5. Обсъждане и приемане на проекто-сметка за
2019г.
6. Промени в Устава на РК на БЗС – Пловдив.
7. Избор на лекар по дентална медицина на годината.
8. Разни.
Предложения за промени в дневния ред и нормативните документи на РК на БЗС – Пловдив се
подават до 22.02.2019г. в офиса на колегията.
Регистрация: от 9.00 часа до 10.00 часа.
За регистрация носете членските си карти!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Светла Лазова, д-р Евгени
Станковски, д-р Маргарита Данева, д-р Александър Атанасов и д-р Лиляна Самарджиева 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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите
годишнини на д-р Бинка Миткова Солакчиева и
д-р Жанета Манолова Райчевска, 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-Кърджали
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9150 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам стоматологичен юнит
ЮС-7М в отлично състояние, периферия и др. Телефон за контакт 0886
736946.
Продавам запазен, напълно функциониращ дентален юнит. Претапициран, с опция за имплантология, сензорен рефлектор. Цена – 1100 лв. Д-р Ал.
Клочков - 0898 414 804
Продавам: Стоматологична машина „Медия“ в отлично състояние,
периферия, приставки за ел. каутеризация и ел. диагностика, турбинен наконечник, немски. Възможен превоз.
тел:0878671036
Продавам стоматологична машина
Медия-ЮС-5. Напълно рециклирана
с претапициран стол за пациента, заедно със сух стерилизатор. Цена: По
договаряне. Тел: 0877729309.
Продавам или давам под наем напълно оборудван зъболекарски кабинет в общ. Сунгурларе, с. Лозарево.
тел 0883304724
Продавам стоматологичен юнит
„ЮС-7 медиа“, стоматологичен стол,
безмаслен компресор, сух стерилизатор. За информация: 0888 55 13 81
Продавам комплект оборудване за
стоматологичен кабинет: Стоматологичен стол (2900 евро), Компрессор
(600 евро), Автоклав с дестилятор
(1600 евро). Цена за комплекта 5000
евро. Телефон/Viber +79163217509;
имейл: lm_baykova@rambler.ru
Продавам новозавършен, необорудван дентален кабинет с 2 работни
места. Местоположението е в комуникативна зона в централната част на гр.
Варна. За контакти 0893063788- Георгиев, след 18ч
Продавам стоматологична машина „Анвита“стол, работещ, с компресор. Перфектно състояние. За цената по договаряне. Д-р Симеонова,
тел.0888886535, гр. Ямбол
Продавам работеща претапицирана, резидава на цвят машина‚ ‘Анвита‘‘, старозагорска, без периферия вкл.
стол на пациента, български компресор/допълнително компресор JUNAIR за ремонт/500 лв., ултразвуков
апарат за зъбен камък /китайски/190лв
и накрайници,стол за денталния лекар
80 лв. Също цялостно оборудване на
кабинета и стоматологични инструменти на добри цени. Бургас. За справка тел 0885734453.
Продавам напълно обзаведен зъболекарски кабинет в центъра на гр.
Ямбол - подходящ и за живеене. тел
0886627258
Продавам напълно обзаведен стоматологичен кабинет-подходящ и за
живеене. За контакти: 0884/151824
Продавам безмаслен компресор
Fuji Dental, подходящ за две работни
места. Компресорът почти не е употребяван. Цена - 900лв. За контакт:
0888 941246
Продавам два броя машини ЮС 7
медия. За информация: 0887/ 532 736
– Д-р Раянлиев, Пловдив
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр.стом.
стол.(текмил,дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр.Карлово
GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с
дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор.
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р
Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За
информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща,
отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За контакт - 0888 833194
или sms (след 20h)
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
Продавам зъболекарски клещи и
лостове изгодно. За контакти: 0898
740 145
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам кабинет под наем, напълно
обзаведен, ново строителство. Кабинетът се намира в кв. Орландовци. За
допълнителна информация: Телефон:
0898437041
Давам смяна под наем в луксозен
дентален кабинет осмо поколение,
напълно обзаведен и оборудван в кв.
Павлово .Символичен наем. Кабинетът си заслужава! За контакти: 0885
800 783
Дава под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола- кв.
„Лозенец“в непосредствена близост
до метро станция „Стадион Васил
Левски“ GSM: 0878 28 06 36
Давам под наем дентална практика, състояща се от два напълно оборудвани кабинета с обща чакалня.
Намира се в София на Бул. „Пенчо
Славейков“, срещу първа и втора хирургия на Александровска болница. Има обява със снимки и повече
информация в imot.bg. 0883343507,
georgi_lalov.vr@abv.bg
Давам под наем смяна в стоматологичен к- т гр. София, близост до
пазара Красно село. Тел. 0879 380 954
Отдавам под наем смяна в разработен и напълно обзаведен стоматологичен кабинет, намиращ се в центъра
до МОЛ София. Кабинета се намира в
едно помещение със зъботехническа
лаборатория, в която се изработват
подвижни и неподвижни конструкции. Лице за контакт: Славчо Гълъбов.
Телефон за контакт: 0899 10 44 12
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 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
Клиника търси лекари по дентална медицина на процент гр.София,
albodi1@abv.bg за пращан на CV,тел:
0887697517
Лекар по дентална медицина търси
работа на смени в гр. Асеновград или
околността
За контакти: 0884/ 72 92 41
Лекар по дентална медицина търси
работа на смени в гр.Бургас. За контакти: 0882 38 89 98
Дентален център еМ Дент - гр.
Шумен търси лекар по дентална медицина. Осигурен пациенто-поток,
тр. договор и дентален асистент. тел
0890165556.
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