
ИЗТИЧАНЕ НА  
ЛИЧНИ ДАННИ

Припомняме, че зъболекарите са сред админи-
страторите на лични данни, за които не е нуж-
но да искат изрично съгласие при обработката 

им. Пълна информация по темата можете да намерите 
на сайта на Комисията за защита на личните данни, 
както и в бр. 3 от юли 2018 г., стр. 3 на в. „ДентаМе-
дика“

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на 
Европейския съюз прилагат нови правила за защита 
на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регла-
мент за защита на личните данни (GDPR).

Bъв вpъзĸa c изтичaнe нa дaнни Haциoнaлнaтa 
aгeнция зa пpиxoдитe oбяви cлeднoтo нa caйтa cи: 
Ha 15.07.2019 г. бeшe ycтaнoвeнo, чe e ocъщecтвeн 
нeoтopизиpaн дocтъп дo oĸoлo 3% oт инфopмaциятa, 
cъдъpжaщa ce в бaзитe дaнни нa HAΠ. Oĸoлo 5,1 млн. 
бългapcĸи гpaждaни. Oĸoлo 4 млн. oт тяx ca нa живи 
xopa, ocтaнaлитe ca нa пoчинaли лицa.

Heпpaвoмepнo ca били paзпpocтpaнeни лични дaн-
ни и дaнъчнo-ocигypитeлнa инфopмaция.

Стартира пpилoжeниe, чpeз ĸoeтo дa нaпpaвитe 
cпpaвĸa зa тoвa дaли личнитe Bи дaнни ca изтeĸли. 
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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН 
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Форумите  
на БЗС до края 
на годината
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Имаме удоволствието да 
Ви съобщим програмите 
за традиционните форуми 
на БЗС, на РК на БЗС - 
Пловдив, Хасково, Благо-
евград и София област.

 

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
В СИСТЕМАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В ДВ, бр. 58/23.07.2019 г., е обнародвана Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за 
придобиване на специалност в системата на здравеопаз-
ването и Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравето.

VII НАЦ. ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА – ХАСКОВО
VII национален форум по дентална медицина – Хасково 
ще се проведе от 13 до 15 септември 2019 г. в гр. Хасково.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР  
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 28.09.2019г. в Тракийска резиденция „Старосел” ще 
се проведе 12-ият традиционен семинар на РК на БЗС – 
Пловдив на тема: „Предизвикателствата на естетиката в 
ежедневната практика”. 

СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
12-тата Софийска дентална среща ще се проведе от 3 до 
6 октомври 2019 г. в София.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
ГР. БАНСКО 
РК на БЗС-Благоевград ще проведе своя традиционен 
Национален форум по дентална медицина от 11 до 
13.10.2019 год. в гр. Банско.

ШЕСТИ РЕГИОНАЛЕН  
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА В БАНКЯ
РК на БЗС-София област ще проведе на 26.10.2019 г. в 
гр. Банкя, хотел „Банкя палас“ своя шести регионален 
форум.

НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“ 2020 Г.
С решение на УС на БЗС датите за провеждане на 
НФДМ „Мадарски конник“ за 2020 г. са 31.01-2.02.

#КАЛЕНДАР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СРАВНИТЕЛНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ 
АНТИМИКРОБНАТА  
АКТИВНОСТ...
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Пълното отстраняване на микробната ин-
фекция от кореноканалното пространство 
е от съществено значение за дългосрочния 
успех на ендодонтското лечение.

ПРАВИЛА

ИЗРАБОТВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА

стр. 4

„Профил и компетенции на европейските лекари по 
дентална медицина“ ще бъде основен документ, на 
чиято база ще бъдат изработени Специалните правила.

РЕФОРМА
КРЪГЛА МАСА ЗА 
НОВИЯ ЗДРАВНО-
ОСИГУРИТЕЛЕН МОДЕЛ

стр. 2 стр. 3

КРЪГЛА МАСА
ПОЗИЦИЯ НА 
ВЗЕЛИТЕ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЗС

Основната концепция на Министер-
ството е демонополизация на Нацио-
налната здравно-осигурителна каса 
и въвеждането на конкуренция чрез 
участието на здравно-застрахователни 
фондове при запазване на здравнооси-
гурителната вноска в размер на 8%.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
МЗ ПРОМЕНЯ 15 
ЗАКОНА ПРЕЗ ЗАКОНА 
ЗА ЛЕКАРСТВАТА

МЗ публикува законопроекта за из-
менение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната 
медицина. В момента не тече срок за об-
ществено обсъждане на законопроекта 
по смисъла на чл. 26, ал. 3 от Закона за 
нормативните актове.

стр. 3

Най-добрата 
версия на  
себе си

стр. 10

След шест усилни години 
за 126 български студенти 
и 53 чуждестранни дойде 
заветният час. Всички 
те получиха дипломи 
за лекари по дентална 
медицина.

МЗ одобрява основния пакет от здрав-
ни дейности, който се съгласува със съ-
словните организации и се покрива от 
здравните вноски на българските граж-
дани. 

РЕФОРМА С НЕЯСЕН 
ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ

Здравният министър Кирил Ананиев недвусмислено посочи, че изработването  
и налагането на нови Медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика ще 

бъдат ключови за новия здравноосигурителен модел с конкуриращи се здравни фондове.  
На практика обаче, официално те се забавят във времето.

Според законовите изменения от ми-
налата година, Министерството на 
здравеопазването трябваше да приеме 
новите стандарти до началото на юли 

2019 г. Да края на юни съсловните организа-
ции в здравеопазването трябваше да приемат и 
представят на МЗ Правила за добра медицинска 
практика.

При презентирането на идеите за нов здрав-
ноосигурителен модел бе подчертано, че Стан-
дартите и Правилата са важни за остойностява-
не на услугите и оттам за престуктуриране на 
системата. Без ясна представа за остойностя-
ване, не може да се определи основният пакет, 
който НЗОК и частните фондове са длъжни да 
осигурят на здравноосигурените граждани.

Правилата за добра медицинска практика 
трябва бъдат предложени на МЗ до края на но-
ември 2019 г.

Стандартите ще бъдат утвърдени най-вероят-
но през следващата година.

Да припомним, че изискванията за нови 
Стандарти и Правила за добра практика бяха 
въведени чрез промени в 17 здравни закона 
през преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. За тези 
промени бе сезиран Конституционният съд, 
като решение по делото все още няма.

Сега удълженият срок за въвеждане на Стан-
дарти и на Правила за добра медицинска прак-
тика се предлага отново чрез преходни и заклю-
чителни разпоредби в Закона за лекарствата, 
като отново има поправки и изменения в някол-
ко от основните здравни закони.

МЗ все още се бави с изготвянето на Ме-
дицинските стандарти. До момента в Минис-
терството на здравеопазването са изготвени 
работни варианти на 42 медицински стан-
дарта и на 9 стандарта по дентална медици-
на, по 46 от тях са предоставени становища, 
въз основа на които се налагат корекции, 
коригирани са 20 проекта на Медицински 
стандарти. 

НОВ МОДЕЛ ЗА ЗДРАВНО 
ОСИГУРЯВАНЕ

Основната цел на проекта на новия здрав-
ноосигурителен модел на министъра на здра-
веопазването Кирил Ананиев е да се премах-
не монополът на Касата, но при запазване на 
8-процентната здравна вноска. Всеки български 
гражданин ще избира дали да остане в НЗОК, 
или да се прехвърли към частен фонд. А след го-
дина може да смени фондът или да се върне към 
държавната каса. Хората, които не са пожелали 
фонд, остават осигурени в НЗОК.

„Частните фондове няма да имат право на 
селекция, т.е. няма да връщат нито един човек, 
който желае да се прехвърли към тях. Но ще 
могат да избират с кои болници, медицински 
центрове, зъболекари и джипита да сключват 
договор. Условието е те да са така подбрани, че 
да осигуряват покритие в цялата страна, с което 
да гарантират, че техните членове ще получават 
достъпни и своевременни услуги. В допълне-
ние хората, които изберат частен фонд, ще 
доплащат фиксирана потребителска так-
са, чийто размер още не е определен. Целта 
е тя да ангажира потребителите в контрола на 

качеството на предоставяните медицински ус-
луги. Договорът между фонда и здравнооси-
гуреното лице ще бъде за срок не по-малко от 
година. След това при желание човек ще може 
да смени фонда или пък да се върне към НЗОК. 
При евентуално изпадане на застрахователния 
фонд в несъстоятелност пациентите автоматич-
но ще се прехвърлят към Здравната каса, ако не 
изберат друг фонд“.

В края на юли ще бъдат качени на сайта на 
МЗ за обсъждане Медицинските стандарти по 
специалности, които са обвързани с дейности-
те, които НЗОК заплаща.

„Срокът, заложен в Закона, е до 6 месеца, 
което дава възможност и за по-кратки срокове. 
Следва да се има предвид, че промяната в нор-
мативната уредба е и в това, че всички Стандар-
ти ще бъдат утвърдени с една наредба, а не как-
то досега – с отделна наредба за всеки Стандарт. 
В този смисъл целта на разработването на нови 
Стандарти е по-скоро да се прецизират опреде-
лени текстове с оглед факта, че със стандартите 
се регламентират трайно утвърдени и общопри-
ети изисквания, продиктувани и мотивирани 
с медицинска целесъобразност. Също така се 
цели и да се актуализират някои положения с 
оглед новостите в медицината.                         ДМ
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КРЪГЛА МАСА ЗА 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИЯ 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН МОДЕЛ

МЗ одобрява основния пакет 
от здравни дейности, кой-
то се съгласува със съслов-

ните организации и се покрива от 
здравните вноски на българските 
граждани. Цените по този пакет ще 
бъдат договаряни между фондовете 
и лечебните заведения и не могат 
да бъдат по-ниски от определените 
от МЗ и съсловните организации. 
Няма да има допълнителен пакет. 
Това, което остане извън основния 
пакет, ще се покрива по линия на 
доброволното здравно осигурява-
не или чрез кешови плащания, но 
по легални списъци за видове дей-
ност с конкретни цени срещу тях. 
По този начин плащанията ще се 
изсветлят и всеки ще знае какво 
получава срещу парите си. 

Междувременно продължава ра-
ботата върху средата и норматив-
ната уредба, при които функциони-
ра сегашната здравна система.

Кръгла маса, посветена на състоя-
нието на системата на здравеопаз-
ването в България и необходимите 
промени в здравния модел за осигу-
ряване на по-добро и устойчиво здра-
веопазване, се състоя на 15 юли 2019 
г. в Националния дворец на културата 
в София.

Кръглата маса е продължение на 
постановеното на 26 септември 2018 
г. начало на публичен дебат за раз-
витието на здравното осигуряване в 
страната и предстоящите секторни 
реформи в системата на здравеопаз-
ването. От Министерството на здра-
веопазването са единодушни, че е 
необходима реформа на действащия 
здравноосигурителен модел, което е 
и ключов приоритет за българското 
здравеопазване.

Целта е да се дискутират предим-
ствата и недостатъците на възмож-
ните промени и да се стигне до кон-
сенсус по отношение посоката на 
изграждане и развитие на ефективно 
работещ модел, който се подкрепя от 
обществото.

Участие във форума взеха всички 
представители на заинтересовани 
страни – парламента, правителство-
то, съсловните и пациентските орга-
низации, изпълнителите на медицин-
ска помощ и медиите.

В Кръглата маса взеха участие екс-
перти на Федералното министерство 
на здравеопазването на Федерална 
Република Германия и експерти на 
Министерството на здравеопазване-
то, благоденствието и спорта на Крал-
ство Нидерландия.

„До края на тази година ще има 
нови алгоритми на клиничните пъте-
ки, нов Национален рамков договор 
за 3 години, нови Правила за меди-
цински дейности. Работим в посока 
специализацията на лекари. Подгот-
вяме и нова стратегия за развитие на 
здравеопазването в България“, обяс-
ни министър Ананиев.

Новото предложение за здравно-
осигурителния модел на България 
остави много въпроси след себе си. 
Хакерската атака към базата данни на 
НАП сякаш измести общественото 
внимание от този жизненоважен въ-
прос – здравето на всички нас. Летни-
ят сезон също допринесе за бавното 
заглъхване на тази важна за практика-
та на лекарите по дентална медицина 
тема.

Прави впечатление, че от Нацио-
налната здравноосигурителна каса 
отсъстваха от дискусията, проведена 
на 15 юли т.г. в НДК в София. 

Министър Кирил Ананиев: В 
момента работим по Медицински-
те стандарти и по Правилата за до-
бра медицинска практика

„Безспорно има редица въпроси, 
специфики, които ще бъдат изчис-
тени по време на изработването на 
съответната нормативна уредба. Ще 
продължим диалога с вас и до края на 
годината трябва да финализираме мо-
дела, който всички искаме и по който 
сме постигнали консенсус и след като 
сме дали ясен отговор на поставените 
от вас въпроси“, заяви министърът.

„В момента работим по Медицин-
ските стандарти, по Правилата за 
добра медицинска практика, по алго-
ритмите за клиничните пътеки, по на-
ционалната информационна система, 
модернизацията на спешната помощ, 
проследяването на лекарства. Това 
ще създаде необходимите условия да 
влезе новият модел в сила, без сътре-
сения. Ние работим по остойностява-
нето на клиничните пътеки и смятам, 
че процесът ще го завършим до края 
на годината. След като създадем ос-
новния пакет, той ще бъде в рамките 
на 8% задължителна осигуровка. Ос-
таналите дейности ще бъдат заплате-
ни чрез фондовете или от джоба на 
пациента“, каза още Ананиев.

Министърът сподели, че до края 
на годината се надява да са изчис-
тени всички въпроси, за да може 
да се пристъпи към приемането на 
новия здравноосигурителен модел.

НАКРАТКО
ЗА МОДЕЛА

Солидарен модел на здравеопаз-
ване. Модел, който дава право на из-
бор на пациента за следното:

- кой да управлява здравните му 
вноски; 

- къде да се лекува при най-добри-
те условия, на територията на цялата 
страна; 

- пълна информираност за обхвата 
и цената на медицинските и дентални 
услуги и лекарства;

- модел, който осигурява контрол 
върху качеството на услугите и гаран-
тира достъпни услуги;

- модел, който е финансово устой-
чив.

Принципно в ЕС преобладават сис-
темите, при които финансирането се 
реализира от повече от един здравен 
фонд. Така има конкуренция между 
фондовете. Има конкуренция между 
лечебни заведения. 

Проучили сме, не само на ниво ЕС, 
опита на държави, където население-
то е най-удовлетворено от здравните 
системи и това, което се предлага от 
тях – например – Германия, Холан-
дия, Франция, Израел.

Считаме, че като държава, членка 
на ЕС, първа стъпка след постигане 
на консенсус по реформата е запит-
ване до ЕС с цел хармонизиране на 
всички процедури в рамките на Общ-
ността. Сигурността и устойчивостта 
на модела са от ключово значение и 
той трябва да е синхронизиран с Ев-
ропейските регламенти и директиви.

ЦЕЛИ, които си поставяме за тях:
- да имат достъп до спешна меди-

цинска помощ;
- да имат достъп до планова меди-

цинска помощ, дентална помощ и ле-
карства на територията на страната;

- да имат право на избор кой да уп-
равлява здравните им вноски;

- да имат право на избор ва вида и 
обхвата на услугите, които ще полу-
чат, право на избор на лечебните заве-

дения, в които ще се лекуват;
- да имат гарантирана качествена 

медицинска помощ.
ЗДРАВНИ ФОНДОВЕ – под-

лежат на регулация съгласно общия 
режим на европейското законо-
дателство – Делегиран регламент 
2015/35 на Комисията от 10 октомври 
2014 г. за допълнение на Директива 
2009/138/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност (Плате-
жоспособност II).

НЗОК и частни фондове ще от-
говарят на всички изисквания за 
платежоспособност и финансова 
устойчивост съгласно Регламента и 
съгласно изискванията на МЗ и на 
общите финансови правила и прин-
ципи, установени в нормативната 
уредба. Дружествата ще се конкури-
рат равнопоставено.

МЗ, съвместно със съсловните ор-
ганизации, ще определя основния 
пакет здравни дейности, които ще се 
покриват от задължителната здравна 
вноска от 8 %. 

МЗ, съвместно с пациентски 
организации, местните власти, 
съсловни организации, синдика-
ти, работодатели, ще предприеме 
действия за оптимизиране и пре-
структуриране на здравната сис-
тема предвид демографски обстоя-
телства, потребности от дейности и 
наличие на кадри, ще определя па-
раметрите на Националната здравна 
карта. 

МЗ ще изпълнява настоящите си 
правомощия по регистриране и ли-
цензиране на лечебните заведения и 
по формиране на лекарствената по-
литика. 

МЗ ще определя Медицинските 
стандарти, контролa върху меди-
цинските дейности и тяхното ка-
чество чрез създадената ИАМН. 
Ще координира политиката по 
специализациите и обучението на 
кадри. 

Съсловните организации ще из-
готвят Правилата за добра меди-
цинска практика и продължава-
щото обучение.

Цените на дейностите в основния 
пакет ще подлежат на договаряне 
между фондовете и изпълнителите 
на медицинска и дентална помощ. 
За някои дейности МЗ може да опре-

деля пределни цени, съгласувано със 
съсловните организации.

Лечебните заведения ще формират 
цени за дейностите извън основния 
пакет, като същите ще се покриват от 
доброволното здравно осигуряване 
или чрез плащания в брой от паци-
ентите. Фондовете ще се конкурират 
за вида и обхвата на тези дейности и 
пациентите ще могат да избират фон-
дове на базата на сключените от тях 
договори с изпълнители на услуги. 

МЗ ще изгради и поддържа Нацио-
налната здравна информационна сис-
тема, ще определя общите правила за 
отчетност в системата и за поддържа-
не на база данни.

НАП събира вноските на всички 
здравноосигурени лица – запазва на-
стоящите си функции и правомощия. 
Запазва се размерът на задължи-
телната здравна вноска от 8%. 

Лицата доброволно, до определена 
дата, избират в кой фонд да се запи-
шат – НЗОК или друг фонд. Лицата, 
които в рамките на определения пе-
риод не изберат друг фонд, остават в 
НЗОК. 

Моделът стартира от определена 
начална дата на съответната фи-
нансова година, през която се е ли-
цензирал първият фонд/фондове, 
който отговоря на изискванията 
за този вид дейност. Няма да се до-
пуска фондовете да правят подбор на 
лица по определен признак или здра-
вен статус. Записването ще е напъл-
но доброволно. Лицата ще могат да 
сменят фонда не по-често от веднъж 
годишно.

Средствата от здравни вноски 
ежемесечно ще се разпределят към 
здравните фондове от НАП. Разме-
рът на средствата ще е равен на броя 
записани във всеки фонд осигурени 
лица, умножен по осреднения раз-
мер на здравната вноска за всички 
здравноосигурени лица. Няма да има 
значение кой е платецът на вноската 
и за чия сметка се осигуряват лицата. 
Всеки фонд ще получи еднакъв ос-
реднен размер средства за едно лице, 
разликата ще е единствено в броя за-
писани лица. 

Преводите от НАП се извършват 
непосредствено след постъпване на 
вноските на месечна база. По този на-
чин управлението на ресурса се прех-
върля върху фонда. Средствата ще се 
използват за здравноосигурителни 
плащания.

При изпадане в несъстоятелност на 
фонд лицата ще се презаписват вед-
нага в друг фонд, по техен избор. 

ПРЕДИЗВИКА- 
ТЕЛСТВА

- Дефиниране на обхвата на основ-
ния пакет в рамките на 8% вноска.

- Оптимизиране на здравната сис-
тема – на изискванията към работа на 
договорните партньори и на оценка 
на потребностите на територията на 
цялата страна.

- Прилагане на Медицинските 
стандарти и на Правилата за добра 
медицинска практика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Право на избор на пациента за 
фонд и на лечебни заведения.

- Конкуренция сред осигурителите.
- По-добро качество на дейностите 

и постигнат резултат от лечението.
- По-добър контрол върху систе-

мата – пациенти чрез изискванията, 
които ще има към осигурителите, 
фондовете – за по-високо качество на 
работа на договорните партньори, МЗ 
чрез своите структури, изпълнители 
на медицинска помощ – съпоставяй-
ки различните фондове.

ОЧАКВАНИ  
РЕЗУЛТАТИ

- Подобряване на профилактиката 
и превенцията – по-високи изисква-
ния за резултатите от тези дейности.

- Подобряване на качеството на 
диагностиката, лечението и ефектив-
ността на лечението.

- Даване правото на избор на паци-
ента и на изпълнителите на медицин-
ска помощ.

- Елиминиране на непрозрачно за-
плащане на медицински услуги и не-
ефективни дейности.

ДРУГИ АКЦЕНТИ 
ОТ КРЪГЛАТА МАСА

Директорът на НЗОК отсъства от 
събитието, а също така не беше за-
местен от представител, който да 
изрази позицията на Здравната каса 
относно новия здравноосигурителен 
модел на България. По-късно като 

Прилагането на Медицинските стандарти и на Правилата за добра медицинска практика 
са определени като предизвикателства в представения модел

Д-р Николай Шарков, Председател на УС на БЗС по време на кръглата маса.
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  # ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

МЗ ПРОМЕНЯ 15 
ЗАКОНА ПРЕЗ ЗАКОНА 

ЗА ЛЕКАРСТВАТА
МЗ публикува законопроекта за изменение и допълнение на Зако-

на за лекарствените продукти в хуманната медицина. В момента не 
тече срок за обществено обсъждане на законопроекта по смисъла на 
чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Промените обхващат 15 закона:
n Законът за здравето, 
n за здравното осигуряване, 
n n за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 
n за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, 
n за лечебните заведения,
n за медицинските изделия, 
n за обществените поръчки, 
n за трансплантация на органи, тъкани и клетки, 
n за храните, 
n за приватизация и следприватизационен контрол, 
n за бюджета на НЗОК за 2019 г., 
n за съсловните организации на лекарите и на  

 лекарите по дентална медицина, 
n за съсловната организация на магистър-фармацевтите ;
n за съсловните организации на медицинските сестри, 
 акушерките и асоциираните медицински специалисти, на 
 зъботехниците и на помощник-фармацевтите. 

От Министерство на здравеопазването възнамеряват да опти-
мизират здравеопазването чрез създаване на Национална аптеч-
на карта, оптимизиране на контрола върху аптеките, забрана един 
и същ търговец да притежава едновременно разрешение за тър-
говия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени 
продукти с цел осигуряване на конкуренция и въвеждане на до-
пълнително изискване относно информацията, която се съдър-
жа в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) са основните насоки 
на проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствени-
те продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на МЗ.  
Можете да разгледате целия законопроект и мотивите към него на сай-
та на МЗ. 

основен аргумент на несъгласието 
си д-р Дечев изтъкна това, че парите 
остават същите, но ще се разпределят 
през повече фондове. Според него 
така средствата, разходвани за здра-
ве, ще станат по-малко, а целта на 
министъра трябвало да е парите да са 
повече. 

Управителят на Касата също изрази 
опасение, че при демонополизация, 
Касата не би могла да се конкурира с 
другите фондове, защото те щели да 
имат печалба, а Касата нямала право 
на печалба. 

Всички предложенията на минис-
тър Ананиев са достъпни от сайта на 
здравното министерство.

Според този (трети) вариант Здрав-
ната каса ще се конкурира със застра-
хователите. 

Със задължителната здравна 
вноска от 8%, като не се предвиж-
да тя да се промени, ще се заплаща 
един основен пакет от дейности, 
който ще бъде определен от МЗ и 
съсловните организации. Цените 
на дейностите в основния пакет 
ще се договарят между фондовете 
и изпълнителите на медицинска и 
дентална помощ – болници, общо-
практикуващи лекари, лекари по 
дентална медицина.

Д-р Николай Шарков, председа-
тел на Българския зъболекарски 
съюз, в своето изказване посочи: 
„Денталната медицина е приблизи-
телно 4% от здравноосигурителните 
плащания. Когато говорим за фон-
довете, които ще формират печал-
ба, разбираме, че те ще имат резерв, 
който ще бъде формиран от 8-те % , 
плюс финанси за гаранционния фонд. 
И оттам нататък идва въпрос специ-
ално за денталната медицина: как ще 
се формира тази печалба?“.

Останаха въпросите докъде е ро-
лята на съсловните организации за 
продължаващо обучение и за добрата 

медицинска практика?
Ще има ли договаряне на цени с 

обществения фонд на НЗОК ?
За повече подробности посетете 

сайта на БЗС, където е качен запис 
от участието на представителите 
на БЗС на кръглата маса.

МНЕНИЕТО НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

„Ако не е ясно предварително как-
во може да се покрие с вноската от 
8%, новите играчи в системата ще 
бъдат изправени пред доста сериозни 
финансови предизвикателства“. Това 
заяви д-р Мими Виткова, председател 
на УС на Асоциацията на лицензира-
ните дружества за доброволно здрав-
но осигуряване и бивш министър на 
здравеопазването. 

Тя коментира, че сегашната 8-про-
центната вноска води до сериозен де-
фицит и затруднения в НЗОК. 

„Трябва на национално ниво да се 
направи гаранционен фонд, който 
да предпазва осигурените лица от 
фалити на някои от дружествата. 
Всяко от дружествата формира 
технически резерви от премиите“, 
подчерта бившият министър на здра-
веопазването. 

По думите й промените водят до 
излизане от системата за национал-
но договаряне на цените на здравни-
те услуги. Това означавало, че всяко 
лечебно заведение ще формира свои 
цени.

„Няма да се прави остойностява-
не на основния пакет и няма да има 
цени по национален рамков договор. 
Всяка една от осигурителните ком-
пании ще се договаря с всяка болница 
и всеки лекар. През последните 30 го-
дини държавата не събра експерти-
за и политическа воля, за да направи 
това остойностяване, за да имаме 
приблизителни данни кое колко стру-

ва“, обясни д-р Виткова. 
„Не е работа на застраховате-

лите да разрешават проблемите в 
здравеопазването.

Застрахователите няма как да 
предоставят липсващите медицин-
ски кадри във всяка точка извън го-
лемите населени места в страната. 
Застрахователите могат с финан-
сови механизми да влияят до извест-
на степен върху качеството, засил-
вайки контрола върху дейността на 
лечебните заведения“, допълни д-р 
Мими Виткова. 

СТАНОВИЩЕТО  
НА БЛС

В концепцията, представена от 
министъра на здравеопазването, оба-
че липсват реални разчети, липсват 
прогнози, липсва оценка на риска, 
липсва оценка на въздействието. БЛС 
е силно обезпокоен от предложена-
та концепция за нов здравен модел. 
Причините:  

1. Концепцията, представена от 

здравния министър, предвижда да се 
оперира със същите средства, с които 
разполага в момента системата у нас, 
предлагайки обаче те да се разпреде-
лят между няколко платци. БЛС оч-
акваше концепцията на здравното ве-
домство да надгради съществуващия 
модел, създавайки условия за реална 
конкуренция.

2. Недопустимо е правото на па-
циента да избира кой да го лекува да 
бъде изместено от избора кой да фи-
нансира лечението му. Неоспоримо 
предимство на здравната система у 
нас е бързият и лесен достъп на па-
циентите до здравни грижи – предим-
ство, което предложената концепция 
отнема безалтернативно.

3. БЛС категорично се противопос-
тавя на опитите съсловната организа-
ция да бъде извадена от процесите на 
формиране и договаряне на здравни 
политики у нас.

4. БЛС е категоричен, че ако пред-
ложената концепция влезе в сила, 
основният пакет от медицински 
дейности трябва да бъде придружен 
с рамково договаряне за основни 
минимални цени, които трябва да 
бъдат гарантирани на доставчиците 
на медицински услуги. Съсловната 
организация остро възразява срещу 
идеята отделни лекари – общопрак-
тикуващи, лекари от специализирана-
та медицинска помощ и отделни бол-
ници да се договарят самостоятелно 
с много по-мощни от тях структури, 
каквито са застрахователните фондо-

ве.
5. Предлаганата концепция на нов 

модел на здравеопазване няма да 
реши основните проблеми, свързани 
с кадровия дефицит и неравномерно-
то разпределение на здравни услуги в 
страната, които категорично са прио-
ритет на държавата.

6. В предложението на МЗ отново 
не се обръща внимание и не се пред-
лага решение на проблема с големия 
брой неосигурени пациенти.

Не на последно място БЛС смята, 
че демонополизация на НЗОК чрез 
разпределяне на равни вноски от об-
ществения ресурс между отделните 
платци за всеки записан здравнооси-
гурен гражданин, без прилагане на 
механизъм за изравняване на риска, 
няма да създаде равнопоставеност 
и конкуренция, а ще доведе до нови 
дисбаланси в системата.

Недопустимо е да се говори за ка-
чество на медицинските услуги без 
да се повишават цените, без да се 
увеличава вноската, без да се свива 
основният пакет, без да се заплаща 
цялата извършена вече дейност и 
всичко това да бъде за сметка на ле-
карите и специалистите по здравни 
грижи. 

С това българските лекари не са 
съгласни и питат: Българският лекар, 
медицинските специалисти и пациен-
тите ли са виновни за неблагополучи-
ята в здравната система?

ПОЗИЦИЯ НА ВЗЕЛИТЕ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА УС НА БЗС В КРЪГЛАТА МАСА, 

ОРГАНИЗИРАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ТЕМА „ДИСКУСИЯ ЗА 

БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“,  
ПРОВЕЛА СЕ НА 15.07.2019 Г. ОТ 10:00 Ч.  

В ЗАЛА № 3 НА НДК, СОФИЯ
Уважаеми колеги,
Г-н Кирил Ананиев, министър 

на здравеопазването, представи 
виждането на Министерството за 
бъдещото развитие на здравно-
осигурителния модел в България. 
Целият аудио запис на Кръглата 
маса е публикуван на сайта на 
Българския зъболекарски съюз – 
www.bzs.bg.

Основната концепция на Ми-
нистерството е демонополизация 
на Националната здравно-осигу-
рителна каса и въвеждането на 
конкуренция чрез участието на 
здравно-застрахователни фондове 
при запазване на здравноосигури-
телната вноска в размер на 8%.

Нашата позиция, която ще 
предложим да се обсъди и развие 
от Управителния съвет на БЗС е 
съобразена със следните конста-
тации:

Промените, които бяха пред-
ставени не включват:

1. Оценка на риска в здравео-
пазването, в частност денталната 
помощ относно заболеваемост, 
потребности и финансиране;

2. Ограничаване ролята на съ-
словните организации до един-
ствено и само определяне на 
основен пакет, изработване на 
Правила за добра медицинска 
практика и продължаващо обу-
чение. Ценообразуването на ден-
талните дейности, в условията 
на здравно застраховане, ще се 
определя от здравно-застрахова-
телните фондове, което е непри-
емливо.

3. Здравно-застрахователните 
фондове ще сключват договор с 
определени от тях изпълнители 
на дентална помощ, а не с всич-
ки лекари по дентална медицина, 
както е по настоящем и е извою-
вано от БЗС.

4. Част от финансовия ресурс, 
който е от бюджета за дентал-
на помощ ще бъде използван от 
здравно-застрахователните фон-
дове за:

• административни разходи на 
фондовете;

• сформиране на резерв на фон-
довете и за финансиране, от фон-
довете, на гаранционен фонд;

• формиране на печалба от 
здравно-осигурителните фондо-
ве.

Всичко това ще доведе до 
следното:

1. Сериозно намаляване на бю-
джета за здравноосигурителните 
плащания в денталната помощ;

2. Намаляване броя на сключе-
ните договори на изпълнителите 
на дентална помощ;

3. Ликвидиране на възмож-
ността на пациентите да избират 
свободно изпълнител на дентална 
помощ по здравно застраховане;

4. Дъмпинг на цените;
5. Не се решава въпроса с по-

емане лечението на здравно-не-
осигурени лица;

6. При условие, че частните 
здравно-застрахователни фондо-
ве ще сключват индивидуални 
договори с избрани от тях изпъл-
нители на дентална помощ, има 

опасност редица населени места 
да останат без възможност за ден-
тална помощ по здравно застра-
ховане;

7. Сключването на индивиду-
ален договор ще доведе до въз-
можност за определяне на цени 
на денталните услуги по-ниски 
от досегашните.

Целта на Българския зъболе-
карски съюз трябва да бъде от-
стояване на интересите на всички 
членове на съсловната организа-
ция. Работата ни ще бъде насо-
чена към запазване на досега по-
стигнатото и доразвиването му в 
градивна посока:

• Запазване и увеличаване на 
реално използвания бюджет за 
дентална помощ;

• Участие на БЗС в договаряне 
на цените на услугите в пакета за 
дентална помощ с всички здрав-
но-застрахователни дружества;

• Възможност на пациентите да 
избират свободно своя лекар по 
дентална медицина.

Заявяваме категорично пози-
цията си, че няма да подкрепим 
и приемем здравноосигурителен 
модел, който да е в ущърб на чле-
новете на БЗС.

Д-р Николай Шарков, 
Председател на УС на БЗС

Д-р Валентин Павлов, 
Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Георги Димов, 
Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Светослав Гачев, 
Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов, 
Главен секретар на УС на БЗС

Работен момент от кръглата маса
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НА САЙТА НА БЗС Е ПУБЛИКУВАН ПЪЛНИЯ 
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО 
ЗАСЕДАНИЕ И РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА 
РАЗШИРЕНА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ 
НА СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБРА 
МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА, ПРОВЕДЕНО 
НА 18.07.2019 Г. ПРОТОКОЛЪТ СЪДЪРЖА 
102 СТРАНИЦИ. ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО 
ВНИМАНИЕ КРАТКА ИЗВАДКА НА 
ИЗКАЗВАНИЯТА БЕЗ РЕДАКЦИОННА НАМЕСА. 

Д-Р БИСЕР БОТЕВ: Колеги, нашата комисия на прак-
тика в момента се създаде по желание – т.е. колегите, които 
пожелаха да работят, се записаха. Комисията не е избрана. 
Виждате колко много колеги отсъстват днес. Комисията е 
помощен орган. Конгресът решава какво да се приеме. Коми-
сията ще предложи, а конгресът решава. 

Идеята за кворум от 1/3 може би е единствено работещата. 
Днешният ден доказва това. Виждате колко много хора, които 
са се записали, днес отсъстват. Едно парализиране работата на 
комисията, че няма да има кворум от 50 + 1, а камо ли 2/3, на 
следващия конгрес делегатите ще кажат, че нищо пак не сме 
свършили. Аз не съм съгласен с подобна позиция. Искаме да 
има комисия, която да работи. Конгресът ще реши дали свърши-
ли нещо или не. Комисията няма никаква власт над правилата 
за добра медицинска практика. Тя само ще прави предложения.

Д-Р БОЖИДАР КАФЕЛОВ /Районна колегия – Со-
фия/: Колеги, комисията беше създадена доброволно. Всеки, 
който присъства тук, е решил сам да участва в работата на 
комисията. Според мен, наличието на кворум или отсъствието 
на кворум не означава, че комисията няма да работи добре. 

В момента все още работата на комисията не е започнала. А 
ние вече мислим как да направим работата на комисията още 
по-трудна, преди още да сме направили първата стъпка, дори 
да се е създала комисията. 

Подкрепям предложението кворумът да бъде 1/3, за да може 
да бъдем по-оперативни. Когато колегите влязат в групите, кои-
то ще се определят по нозологични единици, да, тогава ще бъде 
в интерес на абсолютно всеки, който е член на определена гру-
па, която решава определена нозологична единица, да участва в 
заседанията на групата и да присъства на заседанията. 

ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ: По отношение 
на всички в денталната общност и европейското съсловие в 
документа – в така направения превод констатираме някои 
стилистически неточности и в конотация на използваните 
термини ще бъдат необходими уточнения. 

Може би е излишно да правя презентация на документа, за-
щото той е известен. Мисля, че можем да стъпим на една мно-
го стабилна административна база, възникнала в годините на 
голям европейски опит, в годините на много европейски про-
фесионални конфликти. Ние сме ново съсловие спрямо това, 
което се е случвало в Европа. Тук има един нов момент. Този 
профил формира какво трябва да можеш и какво си длъжен да 
направиш, какво трябва да знаеш. 

Когато реших да се включа по някакъв начин и да присъст-
вам, бях провокиран от информацията, която излезе по отно-
шение на какво можеш и какво не можеш. Както виждате този 
документ, няма забранителен характер, но има нещо по-лошо. 
Т.е. записано е, че си длъжен да можеш да го направиш. Необ-
ходимо е да се изгради от тези компетенции, те не са въпрос на 
твой избор…

Като доста опитно вещо лице, мога да Ви кажа, че виждам 
къде са слабите места в съда. Всеки един случай като препо-
ръка го разглеждам като страна на прокурор, като страна на 
адвокат, като страна на пациент и като страна на лекаря. Тук 
е необходимо да бъдем изключително балансирани и внима-
телни. По никакъв начин да не се изхвърляме извън някакви 
много специални медицински препоръки, които могат да бъдат 
направени. Например – вадим ли временните зъби с гангрена 
или ги лекуваме с резорцин формалин. Вероятно в литература-
та съществуват противоречия. И ще кажа: в литературата има 
противоречия. Възможни са двата подхода – лечение или ек-
стракция. Т.е. да има един изключително балансиран и внима-
телен подход. 

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: Ще цитирам закона, за да 
стане ясно, че по закон трябва да изработим тези правила за 
добра медицинска практика, които включват общи правила – 
параграф 39 от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите 
по дентална медицина. Общите правила не са обект на нашата 
комисия. 

Изрично е написано какво трябва да съдържат специалните 
правила. Трябва да има медицински практики, клинични на-
соки, консенсус и основания на доказателствата, препоръки и 
правила за профилактика и диагностика и лечение, които съз-
дават условия за възможно най-добър изход по заболяването. 

Позволете ми нещо да допълня. Ние трябва да създадем ли-
берални правила за нашите колеги, които либерални правила да 
се базират на препоръки. 

Неслучайно един от документите, който бе преведен, е имен-
но „Профил и компетенции на европейските лекари по дентал-
на медицина“ от 2004 година и ъпдейтван през 2009 година. 
Там ясно са описани препоръките. Нужно е внимателно да се 
прочетат. Може би това ще бъде основната тема за разговор за 
следващото заседание на комисията. 

На 18.07.2019 г. се състоя първото заседание на 
разширената Комисия за разработване на Спе-
циални правила на Правилата за добра меди-

цинска практика на лекарите по дентална медицина.
Комисията прие Правилник за дейността си. Спо-

ред приетия Правилник Комисията избра председа-
тел, двама зам.-председатели и координатор:

За председател на Комисията бе избран доц. д-р Па-
вел Станимиров.

За зам.-председатели – д-р Божидар Кафелов и д-р 
Николай Шарков.

За координатор – д-р Дора Кишкилова.
Комисията определи работни групи, които ще рабо-

тят по следните направления/процедури:
1. Кариесология, ендодонтия и детска дентална ме-

дицина.
2. Орална хирургия.
3. Пародонтология.
4. Протетична дентална медицина.
5. Ортодонтия.
Денталната имплантология ще бъде разгледана 

в аспекта на Пародонтологията, Протетичната 
дентална медицина и Оралната хирургия.

Заседанията на работните групи и алгоритъмът, по 
който те ще работят, ще бъдат определени от самите 
работни групи с участието на ръководството на Ко-
мисията.

Комисията реши, че „Профил и компетенции на ев-
ропейските лекари по дентална медицина“ ще бъде 
основен документ, на чиято база ще бъдат изработени 
Специалните правила.

В срок до 24.07.2019 г. трябва да се получат заявки 
в коя работна група/групи желаят да се включат опре-
делените участници на имейла на офиса на БЗС.

Комисията реши едно от заседанията да бъде на 
13.09.2019 г. (петък), в зала „Киев“ на парк-хотел 
„Москва“. 

През август най-вероятно ще има и друго заседание 
на Комисията.

Комисията трябва да предостави за обществено 
обсъждане Проект на Правилата – Специална част, в 
началото на месец октомври, за да изпрати окончател-
ния Проект на делегатите на Конгреса на БЗС в края 
на октомври, което е според Устава на БЗС.

ИЗРАБОТВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
„Профил и компетенции на европейските лекари по 

дентална медицина“ ще бъде основен документ, на чиято 
база ще бъдат изработени Специалните правила.

  # БЛИЦ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Сред участниците в заседанието имаше раз-
лични мнения около предложението на доц. 
Станимиров да се работи върху правила, които 
да съдържат основни процедурни насоки по но-
зологични единици. 

Сред основните дискусии бе колко подробни 
трябва да бъдат Правилата. Поради краткото 
време за работа по тях  те са в общ вид. Този 
първоначален вид ще търпи развитие. Бе пред-
ложено на определен период от време (4-5 годи-
ни) те да се допълват и доразвиват.

Като основен документ за работа на Коми-
сията бе посочен „Профил и компетенции на 
европейските лекари по дентална медицина“. 
Имаше предложение да се разгледа и нов вари-
ант на коригирания стар проект за специални 
правила. 

Предстои изграждането на обща рамка за ра-
бота, като имаше предложение да се направи 
пилотна рамка по пародонтология, която да се 
вземе за модел за унифициране на работата по 
Правилата.

Комисията взе решение за разделяне и на гру-
пи по отделните специалности, като всяка гру-
па да започне работа по документа. Работата по 
правилата ще бъде координирана с останалите 
членове на Комисията и ще бъдат взети предвид 
всички разумни предложения.

Всички предложения за допълнения или про-
мени в текстовете трябва да са базирани на 
научни доказателства с висока степен на досто-
верност.

Всички подробности от процеса по изработ-
ване на Правилата можете да проследите и на 
сайта на БЗС.

Всички официални материали на Комисията, как-
то и стенограмите от заседанията ще бъдат качени на 
сайта на БЗС.

Доц. д-р Павел Станимиров,
Председател на Комисията
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Стандартите са уредени в За-
кона за лечебните заведения 
и с една програма от 2007 го-

дина се въведоха в законодателството. 
Стандартите имат доста голямо зна-
чение. Защо? 

В Закона за лечебните заведения 
е предвидено, че преди да регистри-
рат лечебно заведение Комисията за 
надзора проверява дали отговаря на 
стандартите. Ако не отговаря на стан-
дартите, има право да откаже регис-
трация. 

Когато направи проверка на вече 
регистрирано лечебно заведение и 
надзорът установи, че не се спазват 
стандартите, има право да заличи 
регистрацията. За болничните заве-
дения при две нарушения – има пра-
во да отнеме разрешението, т.е. да 
предложи на министъра на здравео-
пазването да се отнеме разрешението 
– било за конкретните дейности, било 
на цялото разрешително. 

По стандартите има съдебна прак-
тика. В съда стандартите се прием-
ат за т.нар. обективен юридически 
критерий дали е спазено качеството, 
което дължи лечебното заведение на 
съответния пациент. Ако стандартът 
е спазен, качеството е о,кей. Ако не е 
спазен, подлежи на съответно наказа-
ние. 

Правилата за добра медицинска 
практика, тъй като ги няма, няма прак-
тика по тях. Правилата за добра меди-

цинска практика са регламентирани в 
Закона за съсловните организации на 
лекарите и на лекарите по дентална 
медицина, т.е. в друг закон. Предви-
дено е контролът да се осъществява 
отново от „Медицински надзор“, но 
изрично е записано съвместно с Бъл-
гарския зъболекарски съюз. Предстои 
както да се приемат, така и да се уточ-
ни как ще се упражнява контролът. 
Единствено е предвидена санкция. 
Санкцията е глоба. 

Самите правила, когато е възник-
нала идеята да има такива правила, 
очевидно са смесица между кодекса 
и стандартите. Логично би било да 
съществува само Кодекс за професио-
нална етика и само стандарти. Това 
би било достатъчно. Законодателят е 
предвидил друго – да се приемат пра-
вила. В тези правила така, както са оп-
исани в закона, очевидно има смесва-
не между материя, която е регулирана 
от Кодекса за професионална етика, и 
материя, която е регулирана от стан-
дартите. 

Както беше казано, уникалният 
шанс е Вие да си приемете правилата. 
След като се приемат правилата, те да 
бъдат във ваш интерес.  По процеду-
рата. Вероятно ще се изкажат доста 
глупави неща. Някой ще твърди, че 
някои от нещата, които приемате, са 
незаконосъобразни. Това не е вярно. 
И досегашните твърдения, че има 
нещо незаконосъобразно е абсолютно 

невярно. То ще продължи да се твър-
ди. 

Този тип изказвания могат да слу-
жат само за мотивация как да гласува-
те. Всеки, който се изказва, мотивира 
останалите членове как да гласуват. 
Неговото мнение не е меродавно. 
Правилата се приемат с консенсус и 
с гласуване. Всеки си казва мнението, 
но след това надделява гласуването. 
За да се спазят сроковете, необходи-
мо е да се намалят приказките и да се 
преминава често към гласуване. То-
гава надделява обикновено здравият 
разум. 

Правилата трябва да отразяват мне-
нието на съсловието, консенсуса на 
съсловието и да съдържат препоръки. 
Дали ще ги приемете по специално-
сти – не зная. Ще Ви кажа, че Бъл-
гарският лекарски съюз ги е приел по 
специалности. Дали ще ги приемете 
по специалности или по нозологич-
ни единици – това е Ваше решение. 
Законодателят е счел, че съсловието 
е достатъчно развито да приеме тези 
правила. А как ще се контролират и 
спазват – предстои да се разбере. За-
сега на никой не е ясно, включително 
и на „Медицинския надзор“. 

Ако не се приемат от съсловието, 
е съвсем ясно, че „Медицинският 
надзор“ ще ги изработи с участието 
на националните консултанти, които 
сега се наричат експерти. Това следва 
да Ви бъде ясно.

АДВОКАТ ЛЪЧЕЗАР ЧУТУРКОВ:

 ПРАВИЛАТА СЕ 
ПРИЕМАТ С КОНСЕНСУС 

И С ГЛАСУВАНЕ

Новата Наредба 
за изменение и 
допълнение на 

Наредба № 1 от 2015 г. 
за придобиване на спе-
циалност в системата на 
здравеопазването въвежда 
ефективен механизъм за 
провеждане на държав-
ната политика по осигу-
ряване на необходимите 
специалисти в съответ-
ствие с потребностите на 
лечебните заведения.

Министерството на 
здравеопазването вече ще 
субсидира базите за обу-
чение за местата, финан-
сирани от държавата по 
клинични специалности. 
По този начин държавната 
политика по осигуряване 
на необходимите специа-
листи ще се провежда с 
финансиране от държав-
ния бюджет, а не от лечеб-
ните заведения.

Друг нов момент е, че 
след придобиването на 
специалност специали-
зантите, за които е изпла-
щана субсидия, могат да 
избират лечебни заведе-
ния, области или общини, 
определени от министъра 
на здравеопазването (в 
които е налице установен 
недостиг на специалисти), 
в които ще са длъжни да 
работят по придобитата 
специалност за срок от 
три години. В случай че 
специализант, за когото е 
изплащана субсидия, не 
изпълни задължението си, 
той дължи обезщетение 
в размер на изплатената 
субсидия за срока на не-

говото обучение. Ако спе-
циализантът е отработил 
част от задължителния 
тригодишен период, обез-
щетението се изчислява 
пропорционално.

Размерът на месечна-
та субсидия за базите за 
обучение за всеки специа-
лизант в общия случай 
ще е в размер на две ми-
нимални работни заплати 
за страната и дължимите 
осигурителни вноски вър-
ху тях. 

Министърът на здраве-
опазването вече може да 
определи специалности, 
за които Министерството 
на здравеопазването да за-
плаща по-голям месечен 
размер на субсидията, но 
не по-голям от три мини-
мални работни заплати 
и дължимите осигури-
телни вноски върху тях. 
Размерът на месечната 
субсидия, изплащана от 
Министерството на здра-
веопазването за специали-
зантите по Обща медици-
на на места, финансирани 
от държавата ще е в раз-
мер на два пъти минимал-
ния осигурителен доход и 
дължимите осигурителни 
вноски върху него.

Трудовото възнаграж-
дение на специализан-
тите, приети на места, 
за които МЗ изплаща 
субсидия, не може да е 
по-малко от две минимал-
ни работни заплати, а за 
специалностите, при кои-
то се отчитат негативни 
тенденции, възнагражде-
нието е до три минимални 

работни заплати. Възна-
граждението на специали-
зантите по Обща медици-
на на места, финансирани 
от държавата, не може да 
бъде по-малко от 1,8 пъти 
минималния месечен 
размер на осигурител-
ния доход за съответната 
икономическа дейност 
и квалификационна гру-
па професии, определен 
със Закона за бюджета на 
Държавното обществено 
осигуряване за съответна-
та календарна година.

Осъществена е про-
мяна и в условията за 
специализация по Обща 
медицина в контекста на 
създадената възможност 
за субсидиране на базите 
за обучение. Специализа-
цията по Обща медицина 
ще се осъществява по об-
щия ред за клинични спе-
циалности – въз основа 
на срочен трудов договор 
на длъжност за специали-
зант, а не въз основа на за-
повед на ректора. По този 
начин ще бъде разрешен 
основният проблем с лип-
сата на доходи по време 
на специализацията. 

За постигането на по-
голяма стабилност и пред-
видимост в трудовите 
правоотношения на спе-
циализантите, придобили 
друга специалност, назна-
чени в база за обучение 
или служители във висше 
училище отпада изисква-
нето тези специализанти 
да променят безсрочния 
си трудов договор на сро-
чен договор на длъжност 

за специализант.
С измененията в На-

редба № 1 заемането на 
длъжностите за специа-
лизанти вече се извършва 
след провеждане на кон-
курс по реда на Кодекса 
на труда. Изключение 
са специализантите по 
Обща медицина, тъй като 
задължителният конкурс 
е допълнително сериозно 
затруднение за базите по 
Обща медицина поради 
силно ограничения им 
кадрови потенциал. Най-
често това са индивидуал-
ни практики за първична 
медицинска помощ, по-
рядко – групови.

С промените в Наредба-
та е създадена нормативна 
възможност базите за обу-
чение да могат да получа-
ват финансиране за обу-
чение на специализанти 
на срочен трудов договор 
освен от Министерството 
на здравеопазването и от 
общини, от лечебни заве-
дения, които нямат одо-
брение от министъра на 
здравеопазването за обу-
чение или по европейски 
проекти и програми. 

Освен това на специа-
лизантите вече могат да 
се отпускат стипендии със 
средства от европейски 
проекти и програми или 
от друг източник. 

С всички промени, ка-
саещи придобиването на 
специалност в системата 
на здравеопазването, мо-
жете да се запознаете в об-
народваната на 23.07.2019 
г. Наредба № 1. 

ОБНАРОДВАНА Е НОВАТА НАРЕДБА  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ  
В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОЦ. Д-Р КАМЕН КОЦИЛКОВ:. Ако влезем в тези 
подробности, сблъскаме различните школи във всяка една спе-
циалност – и това трябва да бъде решавано с научен диспут. Не 
съм сигурен, че срокът ще може да бъде спазен. От друга страна е 
възможно да бъде винаги атакуван заради някакви интереси. Лите-
ратурата е много обхватно нещо. Всичко може да бъде доказано. 

От друга страна, приемайки сега правилата, догодина трябва да 
ги приемаме отново или това да стане след пет години. Нещата се 
развиват. Ако кажем, че така се работи винаги, трябва да работим 
само така. 

ПРОФ. КАТРОВА /Факултет по дентална медицина – Со-
фия, Катедра „Обществено дентално здраве/

Проблемът е, че започваме да лежим на лаврите си. В момента 
имаме много голям количествен прираст, без да отчитаме /много 
моля да запомните тази дума/ настъпилата вътрешна стратифика-
ция. Както пациентите ни не са едни и същи, както е било преди 30 
години в България при елитарния режим, така и ние не сме едни и 
същи. 

Ние нямаме развита – нека да не ми се обиждат колегите, култу-
ра на истинска професионална колегиалност. Ако Вие ми изпратите 
пациент за второ мнение, т.е. нямаме това понятие второ мнение, 
тогава няма, че някой не се е харесал. При подписване на плана за 
лечение той е имал и второ мнение. 

Д-Р БОЖИДАР КАФЕЛОВ: Досегашните специални 
правила, които не бяха приети, коментираха какво можем да пра-
вим. Това беше основният проблем. Те указваха кой какво може да 
прави. 

Идеята е новите специални правила, които ще изработим, да пре-
поръчват как да се направи нещо, без да ограничават кой и как да 
ги прави. 

Д-Р СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА: Аз съм с впечатление-
то, че всички добронамерено говорим за едно и също нещо. Може 
би е време да кажем до какви изводи заедно сме стигнали. 

Правил правила, които са базирани на базовия зъболекар. След 
това да дадем някакви правила, които касаят базовите процедури, с 
което като че ли всички сме съгласни. 

Правилата трябва да бъдат много препоръчителни и да не съдър-
жат никакви категорични данни, мнения и т.н. Нека да отчетем как-
во сме свършили до тук. А подробностите може би трябва да ги 
разгледаме в групите, където в един по-тесен кръг да обсъдим де-
тайлите. Останах с впечатление, че всички добронамерено говорим 
за едно и също, но с различни думи.

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ: След като бяхме едва ли не 
удавени в помия заради това, че заедно с националните консул-
танти специализирана част към общите правила, като гледам как 
се развиват нещата, ние ще се върнем отново там. Защо ще се 
върнем? Защото тези специални правила не са само за общопрак-
тикуващите лекари. Те са за всички – и за специализираните лечеб-
ни заведения по дентална медицина, и за общо практикуващите. 
Нещата бяха разделени доста добре в предложението, което беше 
представено. Там беше записано, че тези правила са само водещи 
за общопрактикуващите зъболекари и са критерий за поведението 
на лекарите по дентална медицина в специализираните клиники и 
лечебни заведения. Това беше добре направено. 

В тези правила, които бяха разработени от националните консул-
танти, се съгласиха и наистина там нещата са много възможни за 
приемане и от „Медицинския надзор“ и от Министерството на здра-
веопазването. Но те не могат да служат за критерии, за проверки и 
за наказания, които не са малко. Глобите са 500, 1000, 2000 лева… 

Сега изобщо не е ясно накъде отиваме. Нямаме никаква струк-
тура. Нямаме философия за това, което ще правим. Ако отидем на 
протоколи за лечение, това ще бъде отвратителна грешка. Тези стан-
дарти, които на практика се сблъскват с правилата, които ще изра-
ботим, стандартите ще бъдат водещи. Нашите национални експерти 
вече са представили стандартите. А те дават това, което беше напра-
вено и през 2017 година. Тогава това беше заплатено с европейски 
пари. Там нещата са записани точно така, както ги знаете. Има пър-
вична помощ с права да лекуват пациенти, за което на извънредния 
конгрес бяхме оплюти. Тук са размити, а там бяха точно написани. 

Другото е какво може да правят специалистите. За един факултет 
специалистите са най-важното нещо. Те са отвътре ангажирани с 
тези специалности. 

Не можем в никакъв случай да направим правила, които по ня-
какъв начин не се преливат в стандартите. В тези правила, които 
предложихме на извънредния конгрес, за всяка една специалност е 
записано, че те са препоръчителни. Те са идеалният вариант. Нароч-
но извадих това, което се разделяше на две нива и го бях предложил 
на конгреса. Това вече е извадено. Сега Ви го изпращам на всички. 
Ако текстът се редактира, правилата ставата точно такива, които ще 
обслужват кого – цялото съсловие. Всичко друго е задълбаване в 
грешна посока.

Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ: Ще кажа на всички, че в Българ-
ския зъболекарски съюз се работи в абсолютна демократичност, 
изслушват се всички мнения, а не – извинявайте, няма, не може 
или може. Може всичко. Затова сме се събрали. За да сме всички 
тук – виновен е Българският зъболекарски съюз, предложението на 
извънредния конгрес и на част от тези колеги, които бяха виновни 
за всичко, затова сме тук. Благодарение на тях и на демократич-
ността сме тук. 
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Място на провеждане: 
Гранд хотел Пловдив

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

* Капацитет: 
   20 човека

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

18, 19, 20 наември22, 23, 24 октомври18 - 19 септември 2, 3, 4 декември10 - 11 юли 

Пакетна цена на 5-те нива, заплатени до 31.05.2019 г. - 10% отстъпка

За повече информация, цени и записване е 
необходимо да се обадите на телефон 0889 22 55 01

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

ри 2 ДАТИ

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А

Е. Радева, Е. Шопова, 
Д. Цанова

Пълното отстранява-
не на микробната 
инфекция от коре-

ноканалното пространство 
е от съществено значение 
за дългосрочния успех на 
ендодонтското лечение. За 
тази цел се използват както 
различни инструментални 
техники и ириганти, така и 
различни интраканални ме-
дикаменти.

Калциевият хидроксид е 
широко използван медика-
мент в ендодонтското ле-
чение. Поради високата му 
алкалност (pH-12,5) е уста-
новена неговата антибак-
териална активност срещу 
по-голямата част от бакте-

риите, намиращи се в ендо-
донтската инфекция.

Въпреки успехите на кал-
циевият хидроксид като ин-
траканален медикамент, той 
все още в много случаи не 
може да повлияе ефектив-
но ендодонтските патогени. 
Поради това се търсят до-
пълнителни антимикробни 
средства които да се доба-
вят с цел повишаване на не-
говата ефективност.

Сребърните наночастици 
са с добре познат антибак-
териален ефект в различни 
области на медицината.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА СРЕБЪРНИТЕ 
НАНОЧАСТИЦИ 

В РАЗЛИЧНИ 
ОБЛАСТИ

Големината на частиците 
им е 3-40nm. Те показват 
антимикробна активност 
срещу грам-отрицателни и 
грам- положителни микро-
организми. Сребърните на-
ночастици въздействат на 
бактериалната ДНК и РНК 
чрез денатурация и възпре-
пятстват бактериалния про-
цес на репликация. Също 
така те взаимодействат със 
сулфхидрилните групи на 
протеините в бактериална-
та мембрана и причиняват 
увреждане на клетъчната 
стена. Изследвания показ-
ват, че бактериите са по-
малко склонни да развиват 
резистентност към сребро-

то, отколкото към антибио-
тици. Според някои автори 
сребърните наночастици 
трябва да бъдат прилагани 
под формата на медикамент, 
а не на иригант, за да мо-
гат да осъществят своето 
действие спрямо остатъч-
ния бактериален биофилм 
при дезинфекцията на ендо-
донтското пространство.

В денталната медицина 
сребърните наночастици се 
използват за профилактика 
на кариеса, третиране на 
начални кариесни лезии, 
дентинова хиперестезия, 
кариес на корена, ендодонт-
ски ириганти (3,8% сребъ-
рен диаминофлуорид), ин-
траканални медикаменти, в 
състава на каналопълнежни 
средства. 

Целта на настоящето 
проучване е да се изслед-
ва антимикробната актив-
ност на калциев хидроксид 
Ca(OH)2 самостоятелно и 
в комбинация със сребърни 
наночастици (AgNPs) спря-
мо пет еталонни щама ми-
кроорганизми. 

МАТЕРИАЛ  
И МЕТОДИ: 

Използван е агар-дифузи-
онен метод с ямки, издъл-
бани в агара и запълнени с 
по 5 μL калциев хидроксид1 
самостоятелно (Calcipast), 
калциев хидроксид със 
сребърни наночастици2 
(Calcipast+AgNPs) и кон-
тролна група с физиологи-
чен разтвор. За калциевият 
хидроксид няма предвари-
телна подготовка. Комбина-
цията от калциев хидроксид 
с наносребро се приготвя 
като на стерилна плочка се 
смесва 0,1g калциев хидрок-
сид с 1ml наносребро с кон-
центрация 0,01mg/ml.

Използвани са пет ета-
лонни щама микроор-
ганизми: Enterococcus 
faecalis (E.faecalis)  ATCC 
29212, Streptococcus.mutans 
(S.mutans)  ATCC 25175, 
Candida albicans (C.albicans) 
ATCC 90028, Fusobacterium 
nucleatum (F.nucleatum) 
ATCC 25586, Porphyromonas 
gingivalis (P.gingivalis) 
ATCC 33277. За всеки щам 
са направени по осем пе-
трита. Използвани са пе-

трита Мюлер-Хинтон  агар 
с 5% дефибринирана конска 
кръв, Мюлер-Хинтон агар 
и Шедлер агар с 5% дефи-
бринирана овнешка кръв 
(Liofilchem Italy). Петри-
тата са инокулирани със 
суспензия от всеки щам с 
гъстота 0,5 по McFarland, 
приготвена в стерилен фи-
зиологичен разтвор. Пе-
тритата са инкубирани на 
температура 35ºС, 24 часа 
за аеробните видове при ае-
робни условия и 48 часа при 
анаеробни условия за анае-
робните видове.

Отчетена е антибактери-
алната активност на изслед-
ваните медикаменти като 
са измерени в милиметри 
зоните на подтиснат растеж 
около ямките. Данните са 

въведени и обработени със 
статистическия пакет IBM 
SPSS Statistics 25.0.

РЕЗУЛТАТИ И 
ОБСЪЖДАНЕ: 

На фиг. 1 са представени 
средните аритметични на 
диаметъра на зоните на ак-
тивност (в mm) на използ-
ваните медикаменти върху 
изследваните микробни 
щамове От фигурата се 
вижда, че въздействието на 
Ca(OH)2+ наносребро е по-
силно от това на Ca(OH)2, 
приложен самостоятелно. 
При E.faecalis, C.albicans 
и P.gingivalis постигнати-
те резултати от двата пре-
парата са приблизително 
еднакви, но при S.mutans 
и F.nucleatum  статистиче-
ски значимо въздействие 
има единствено препарата 
Ca(OH)2+ AgNPs. И двата 
изследвани медикамента 
Ca(OH)2 и Ca(OH)2+AgNPs 
показаха най-силно въз-
действие върху микроб-
ните щамове C.albicans и 
P.gingivalis.

E. faecalis е микроргани-
зъм, който се изолира при 
персистираща ендодонтска 
инфекция и трудно се по-
влиява от калциево-хидрок-
сидните препарати, поради 
високата му устойчивост в 
алкална среда. Изследване-
то показа, че върху микроб-
ния щам E. faecalis двата 
изследвани медикамента 
нямат статистически значи-

мо въздействие, тъй като 
резултатът им не се разли-
чава статистически значи-
мо от този при контролната 
група. Полученитe от нас 
резултати се различават 
от тези на Chandra и кол. 
(2017), които установяват 
по-висока антимикробна 
активност на комбинаци-
ята от калциев хидроксид 
със сребърни наночастици 
срещу E. faecalis. 

Върху S. mutans и двата 
изследвани медикамента 
оказват  въздействие, като 
резултатът им е статисти-
чески значимо по-висок 
от този при контролната 
група. По-силно влияние е 
установено при Ca(OH)2 + 

наносребро (13mm).
C. albicans се изолира в 

7-18% от случаи с персис-
тираща ендодонтска инфек-
ция и също може да бъде 
устойчив микрорганизъм в 
алкална среда. Върху мик-
робните щамове C. albicans 
(13mm) и P. gingivalis 
(15mm), двата изследвани 
медикамента имат еднакво 
по сила въздействие, като 
резултатът им е статисти-
чески значимо по-висок от 
този при контролата. По-
добни на нашите резултати 
получават Charannaya и кол. 
(2018), в чието изследване 
чрез агар-дифузионен ме-
тод също се наблюдават по-
големи зони на инхибиция 
около C. albicans, когато се 

използват сребърни наноча-
стици. 

Porphyromonas gingivalis 
е грам-отрицателен черно-
пигментиращ пръчковиден 
облигатен анаероб. Изолира 
се и от случаи с персистира-
ща ендодонтска инфекция 
при периодонтити. Изслед-
ване на Halkai и кол.(2018) 
също показва ефективна 
антимикробна активност 
на сребърните наночастици 
срещу P. gingivalis в доза от 
30µg/ml.

Фузобактериите са Грам-
отрицателни, тънки нишко-
видни облигатни анаероби. 
В асоциации състоящи се от 
Prevotella, Porphyromonas, 
Fusobacterium и Bacteroides, 
включително пептострепто-
коки и аеробни коки, участ-
ват в ендодонтската инфек-
ция при остри и хронични 
периодонтити. В настояще-
то изследване върху мик-
робния щам F. nucleatum 
по-силно въздействие по-
каза препарата Ca(OH)2+ 
наносребро, със зона на 
инхибиция на бактериален 
растеж от 15.38 mm. 

Изследвания показват, че 
сребърните наночастици 
са със сравнително ниска 
токсичност, когато се из-
ползват в ниски концентра-
ции - около 47ppm. Но се 
дискутират и критични ас-
пекти за биомедицинското 
приложение на сребърни-
те наночастици свързани с  

токсичността им като нано-
материал. Токсичният им е 
ефект е пропорционален на 
активността на свободни-
те сребърни йони, които се 
отделят от наночастиците. 
Други недостатъци могат 
да бъдат корозивните про-
дукти и оцветяванията на 
денталните материали.

Всички тези въпроси се 
нуждаят от разработване и 
е необходимо изследване на 
сребърните наночастици в 
нови материали, техники и 
методи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Сребърните наночастици 
като добавка към калцие-
вият хидроксид показаха  
по-добър антимикробен 
потенциал срещу Candida 
albicans, Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromonas 
gingivalis и Streptococcus 
mutans в сравнение с кал-
циев хидроксид приложен 
самостоятелно. 

И двата медикамента по-
казаха най-ниска активност 
към Enterococcus faecalis.

Изследването е про-
ведено по Договор№Д-

89/03.05.2018г. към СМН 
на МУ-София 

доц. д-р Елка Радева, дм
e-mail: eliradeva@abv.bg

БИБЛИОГРАФИЯТА Е 
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В 

РЕДАКЦИЯТА

Орална презентация на 19-ти Научен конгрес на БЗС, 6-8 юни 2019, Бургас-Поморие

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ АНТИМИКРОБНАТА  
АКТИВНОСТ НА КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД САМОСТОЯТЕЛНО  

И В КОМБИНАЦИЯ СЪС СРЕБЪРНИ НАНОЧАСТИЦИ

1 Calcipast (Cercamed, Poland)
2 Silver nanoparticles Colloidal solution  (PlasmaChem, Germany)

Фигура 1: Средни аритметични на диаметъра на зоните на активност (в mm) на 
използваните медикаменти върху изследваните микробни щамове
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Имаме удоволствието да Ви съобщим, че традиционният семинар на РК на БЗС – Пловдив тази година ще се проведе в СТАРОСЕЛ 
на 28.09.2019г. на тема: „Предизвикателствата на естетиката в ежедневната практика”. В програмата, която изготвяме в момента, 
се очакват гост-лектори от Северна Македония, Гърция, Словения и разбира се, България. Каним Ви отново да се присъедините 
към нас на 27 и 28.09.2019г. в дните на наука, спа и вино! 

28.09.2019г.

08.00 – 09.15ч. –  Регистрация.
09.15 – 09.30ч. –  Откриване.
09.30 – 10.15ч. –  Лекция на тема: "История на българската дентална имплантология". 
 Лектор: Акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н.
10.15 – 10.45ч. –  Фирмена презентация. 
10.45 – 11.30ч. –   “Грижи и поддръжка за имплатно лекувани пациенти”. 
 Лектор: Георгиос Папаниколау, Гърция. 
12.00 – 12.30ч. –  Фирмена презентация. 
12.30 – 13.15ч. –  „Дигатилните отпечатъци в протетиката – от виртуалността 
 до реалността”. Лектор: Доц. Катерина Гешоска, Македония.
13.15 – 14.00ч. –  Обяд. 
14.00 – 14.45ч. –  „Препарационни граници за неснемаеми изцяло керамични 
 конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“. 
 Лектор: Проф. д-р Ангелина Влахова, д.м.
14.45 – 15.15ч. –  Фирмена презентация. 
15.15 – 16.00ч. – „Аналогов срещу дигитален дизайн на усмивката”. 
 Лектор от Sofia Dental Meeting д-р Иван Чакалов.
16.00 – 16.30ч. – Фирмена презентация.
16.30 – 17.15ч. – „Особености и правила за цветоопределяне в ежедневната практика. 
 Лектор: Д-р Рангел Тодоров, дм.
20.00ч. –  Официална вечеря.

УЪРКШОП ПРОЯВИ:

27.09.2019г.

11.30 – 13.00ч. –  Демонстрационен уъркшоп на CAD / CAM на тема: 
 „Дентална медицина в ежедневната практика. 
 Дигитален протокол за зъболекари и зъботехници”.
 Лектори: Д-р Виктор Хаджигаев, 
 д-р Стефан Златев и д-р Рангел Тодоров.

14.00 – 17.45ч. –  Безплатен лекционно-практически семинар на тема: 
 „Анализ на зъбната оклузия с TEETHAN. Останете балансирани!». 
 Лектор: Д-р Владимир Богданов.

29.09.2019г.

10.00 – 11.30ч. –  Безплатен уъркшоп на тема: 
 "Защо лазерите на „Атлантис” в ежедневната дентална практика? 
 Нека да поработим, лесно е!" Лектор: Инж. Николина Георгиева .

Уъркшоп проявите са част от акредитираната програма на БЗС за ПМОЛДМ и 
са със свободен достъп за всички участници в семинара!

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА: 

29.09.2019Г.

12.00 – 15.30 ч. Практически курс на тема: „Отпечатъчни техники и материали. Съ-
вети и трикове”.

Лектор: Д-р Мариета Дочева.
Времетраене: 210 мин., брой участници: 15-20 бр. 
Зала „Гнездото”.
Цени за участие:
Практическа и теоретична част - 95 лв.
Само теоретична част – 45 лв. 
За студенти - 45 лв. 
За повече информация и записване:
Красимира Павлова тел.: 0885729866 
Кристина Матанова тел.: 0887010744
Дентатехника Пловдив: 032 632378, 032 306500, 0882371885. 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА: 

28.09.2019Г. 

Изложба на д-р Иван Чакалов – член на СРК на БЗС. Експозицията ще бъде предста-
вена в рамките на семинара.

Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара:

20 лв. за представители на РК – Пловдив.
50 лв. за представители на други регионални колегии.
50 лв. за он-лайн посещение на семинара.
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие.

• МЕРОПРИЯТИЕТО Е АКРЕДИТИРАНО КЪМ 
ПРОГРАМАТА НА БЗС ЗА ПМОЛДМ С 15 КРЕДИТА.

Официална вечеря – 55 лв. / при липса на нощувка/.
Краен срок за записване само за участие в семинара, без нощувки: 20.09.2019г. 

Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на БЗС – 
Пловдив, по следната банкова сметка: 

РК на БЗС - Пловдив
IBAN: BG61STSA93000002615567
BIC: STSABGSF
Банка ДСК – Пловдив
или чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив 
/намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618, 
0885/ 650 641,  както и на сайта на РК – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com/

ПРОГРАМА 
12-ТИ СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ 

27.09. – 29.09.2019г., Тракийска резиденция „Старосел”
„Предизвикателствата на естетиката в ежедневната практика”.
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ХАСКОВО  

13-15 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

ПРОГРАМА
7- МИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
ГР. ХАСКОВО 2019Г.

ХОТЕЛ “РЕТРО”
13 септември

09.00-10.00ч. -  Регистрация
10.30-11.30ч.  -  Детски празник “Зъбки, бели като гъбки”-
  сцена на площад “Свобода” гр. Хасково 
10.00ч.   Workshop програма, част от акредитирания НФДМ гр. Хасково 
  2019г. - свободен достъп за всички участници, 
  които са регистрирани в НФДМ Хасково 2019г.
10.00-10.45ч.  - “Еволюция на безметалните възстановявания” - Весислав Кангов 
  Mi Plant
11.00-11.45ч.  - “Почистване, дезинфекция и стерилизация за защита срещу 
  инфекции на клиники по дентална медицина и зъботехнически 
  лаборатории” Полк. доц. д-р Андрей Галев „Краун Дентал“
12.00-12.45ч.  - “Иновации в лекарствените форми” Людмила Панева 
  Химакс Фарма

14 септември

8.00-9.00ч.  - Регистрация
9.00ч. - Откриване
9.15ч. - Търговска презентация - Атлантис ООД
9.30-10.15ч.  - Доц. Д-р Мариана Димитрова “Насилие над деца-разпознаване, 
  докладване и предотвратяване”
10.30-11.15ч.  - Д-р Неделчо Ситнов “Бъдещето на денталната практика-
  мениджмънт и тенденции”
11.15-11.30ч.  - Търговска презентация
11.30-13.00ч.  - Доц. Д-р Тодор Узунов “Бруксизъм-диагностика,терапевтичен 
  подход и приложение на оклузални шини”
13.00-14.00ч.  - Обедна почивка-кетъринг
14.00-15.30ч.  - Доц. Д-р Даниела Илиева “Денталният специалист-
  психолог по неволя”
15.30-15.45ч.  - Търговска Презентация
16.00-17.30ч.  - Д-р Радослав Аспарухов “Инжекционна композитна техника”

Такса участие за НФДМ Хасково 2019г. - 30 лв.
Такса директно онлайн излъчване - 40лв.

20.00ч.  - Ретро парти в хотел “Ретро”; “Край реката, редят се, редят се 
  тополите”. Облекло: С бели маратонки и изтъркани джинси
  Куверт: 40лв.

Организаторите запазват правото си за промени в програмата!

ПРОГРАМА
Национален форум по Дентална медицина гр.Банско – 11-13.10.2019 год.

11.10.2019 год. 
14.00 – 16.30 ч.
16.30 - 17.00
17.00 - 18.30

Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„ Управление на светлината в денталната фотография ”
Лектори –  Доц.д-р Т. Узунов,ДМ,  Д-р Д. Костурков, 
ДМ

12.10.2019 год.
7.30 – 8.45ч. Регистрация
8.45 – 9.00 ч.

9.00 - 10.30ч.

Търговска презентация:“Два нови лазера на Атлан-
тис- Терапевтичен с всички медицински области и 
Високоенергиен лазер с 3 спектрални дължини: синя, 
червена и инфрачервена.» – инж. Николина Георгиева 
 
„ Диагноза и клинични решения в пародонтологията. 
Класификация на пародонталните заболявания 
2018”:Лектор – Доц. д-р. Камен Коцилков, дм; Лектор 
на София Дентал Мийтинг

10.30 – 11.00 ч. Търговски презентации:
1.” Inspektor turbina или как да разберете дали турбината 
Ви се нуждае от ремонт” - Александър Божилов
2.” Денталният специалист – „психоробот”- Людмила 
Панева      

11.00 – 12.30 ч.

12.30 – 13.00 ч.

„ Протетичен подход за мениджмънт на меки тъкани 
около зъби и импланти. Техника на вертикалната 
препарация”:     Лектор – Доц .д-р Димитър Филчев, 
ДМ, Лектор на София Дентал Мийтинг

Търговска презентация: „Най-иновативните ротационни 
инструменти 2019 г. г-н Йоханес Шонацер,Германия

13.00 – 14.30ч. Обяд  на  блок   маса
14.30 – 15.00 ч. Търговски презентации:

1.”Диференциална диагноза на оралните лезии”  - проф. 
Росен Коларов
2. „Презентация на три имплантни системи: имплант 
implantswiss;   i-sustem  ; monoimplant”   -  д-р  Ивайло 
Василев

15.00– 16.30 ч. „ Тъмната страна на денталната имплантология ”; 
Лектор – проф. д-р Божидар Йорданов, ДМ 

16.30– 17.00 ч. Търговски презентации:
1.  OLIFE – продукт, от който всеки има нужда”  – Свет-
лана Иванова

17.00 – 18.30 ч. „ Модни изолационни съвети и трикове”; 
Лектор – д-р Ахмед Тарек Фарук - Египет

20.00-01.00 ч. Гала вечеря

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
11.10.2019 год.

09.00-14.30ч.
Гранд хотел Банско

Теоретично-практически курс: 
„Инжекционни техники при естетични възстановявания
Лектор: д-р Радослав Аспарухов
До 20 ЛДМ – цена на курса – 130.00 лв.

13.10.2019год.
10.00 – 12.00ч.
Гранд хотел Банско

Теоретично практически курс:Пародонт и „PLASMO-
LIFTING” – Актуални методи за лечение. Технология 
„PLASMOLIFTING” в денталната медицина
Лектор: д-р Соня Костова
До 20 ЛДМ – цена на курса – 150.00 лв.

В разгара на лятото 
е време да напра-
вим планове за 

есента-НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛ-
НА МЕДИЦИНА ХА-
СКОВО 2019 - 13-15 сеп-
тември!

Очакваме ви в нашия 
уютен град, където се ре-
дят тополите, пожълтя-
ващи от първите есенни 
мигове.

Обещавамe ви, че няма 
да си говорим само за зъ-
болечение, а има закачка 
с психологията, щипка 
мениджмънт, много по-
лезни знания и разбира 
се приятни емоции.

Пригответе белите ма-
ратонки за парти в “Рет-
ро”!
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Универсален високо естетичен нанокомпозит

Течен композит за естетични възстановявания

Еднокомпонентен фотополимеризиращ адхезив

Отпечатъчен материал

Двойно полимеризиращ 
адхезивен композитен цимент

ESTELITE ASTERIA
ЕSSENTIAL KIT + Органайзер
A1B, A2B, A3B, A3.5 B, A4B,  
NE, OcE –  1075 лв. / 739 лв.
3 шприци  –  438 лв. / 379 лв.

Estelite Asteria КОМПЮЛИ + Пистолет за компюли
(3 кут. по избор*15 бр PLT *0,20 g)
A1B, A2B, A3B, A3.5 B, NE, OcE, BL
437,50 лв. / 330 лв.

ESTELITE SIGMA QUICK
Estelite Sigma Quick System Kit II
A1, A2, A3, A3.5 , OA3,  
OPA2+BOND 5 ml
Flow Quick - A2, A3, ОА3
 875 лв.  / 725 лв.

3 шприци + Четка за композит - 294 лв. / 264 лв.
5 шприци +  Bond Force Refill (5 ml) - 
710 лв. / 540 лв.

ESTECEM II KIT UnIvERSAL
Универсален композитен 
цимент за циментиране
540 лв. / 429 лв.

София, ул. “Николай Хайтов“ 34
тел.: 02/ 95 33 557, 0878 108 346

Полутечен композит за естетични 
възстановявания

Полутечен възстановителен композит за 
изграждане след ендодонско лечение 

ESTELITE UnIvERSAL FLOW MEDIUM
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5,
OPA2, OPA3, OPA4, CE, BW
3 шприци -  207 лв. / 180 лв.

Десензитайзер

Ецващ гел

ShIELD FORCE KIT

195 лв. / 178 лв.

ESTESIL 
Putty Soft Kit (2*300ml) - 98,00 лв. / 88,20 лв.
Коректура HF/EHF (1*50ml) - 
45,00 лв. / 40,50 лв.
Monoimplant Machine  
за монофазни трансфер-
ни отпечатъци (2*380ml) –
276 лв. / 218,00 лв.

Промоцията е 
валидна до изчерпване 

на наличностите

ETChInG GEL SYRInGE KIT
2 шприци -
74 лв. / 65 лв.

25% 
отстъпка

01.07.2019 -
31.08.2019

ЕSTELITE FLOW QUICK hIGh FLOW
A1, A2, A3, A3.5,OPA2, OPA3, OPA4
2 шприци - 194 лв.  / 174 лв.

PALFIQUE Lv LOW FLOW
A2 , A3
1 шприца - 
87 лв.  /  75 лв.

BOnD FORCE II  KIT
(5 ml бутилка, 50 бр. едн. 
микроапликатора, 
1 дозаторно легенче)
285 лв. / 225 лв.

Випуск 2019 е и вторият за-
вършил випуск с обучение 
на английски език във Фа-

култета по дентална медицина към 
МУ-София.

Абсолвентите бяха приветства-
ни със завършването от декана на 
ФДМ-София, проф. А. Филчев на 
български и английски език.

Приветствени думи отправиха и 
председателят на БЗС, д-р Н. Шар-
ков, както и деканът на ФДМ-Плов-
див, проф. Г. Тодоров.

Д-р Шарков започна своето при-
ветствие с мъдростта на Сенека, 
който казва, че не за училището, а 
за живота се учим. 

„Дошъл съм да почерпя от енер-

гията на младостта, за да чуя идеи 
от вас, вашите проблеми, нужди и 
страхове и съответно, за да ги адре-
сирам като председател на БЗС.

В това турбулентно време за гил-
дията, в което се намираме, искам 
да ви уверя, че няма да има ни-
какви ограничения за работата на 
лекарите по дентална медицина в 
България! Моля ви, не вярвайте на 
фалшиви новини!“, каза д-р Шар-
ков.

Той завърши приветствена си реч 
с един цитат и наставление на аме-
риканския писател Кърт Вонегът:

„Уважавайте родителите си.  
Не очаквайте друг да ви поддържа. 
Може би притежавате фонд. Може 
би ще се ожените за богат човек. 
Но никога не знаете кога това може 
да изчезне.

Внимавайте чии съвети ще при-
емете, но бъдете търпеливи с тези, 

които ви ги дават. Съветът е форма 
на носталгия. Даването му е начин 
да извадиш миналото от отпадъч-
ните води, да го избършеш внима-
телно, да добоядисаш по-грозните 
му части и да го възстановиш за 
повече, отколкото то струва“.

Отличниците на випуска д-р На-
дежда Иванова Димитрова и д-р 
Исак Акмадидис, Гърция благода-
риха на своите преподаватели за 
получените знания и помощ през 
годините на следването.

Д-р Надежда Димитрова при-
помни конкретни моменти и даде 
конкретни примери от следването в 
своята реч, като специално подчер-
та подкрепата от близки при лече-

нието на комплексен пациент.
Проф. Угринов покани от трибу-

ната абсолвентите да вземат учас-
тие в конкурсите за специализанти 
в неговата катедра, като подчерта, 
че са отворени за нови попълнения. 

Тази година италианската агитка 
подкрепяше елегантно и от сърце 
своите абсолвенти. Може би пора-
ди съвпадението с изборите гръц-
ките гласове бяха по-малобройни 
от обичайното. Много усмивки и 
повод за гордост грееха в лицата на 
всички родители, близки и прияте-
ли, които се бяха събрали на тър-
жеството в „Глория палас“ в Горна 
баня.                                            ДМ

Промоция на випуск 2019 на ФДМ-София

НАЙ-ДОБРАТА ВЕРСИЯ НА СЕБЕ СИ

 

Защо се насочихте към денталната 
медицина и имате ли вече идея за насо-
ченост на практиката. 

Като бях малка гледах филма „Спешно 
отделение“ и много исках да стана лекар. 
Но по-късно в 12-ти клас реших, че не ис-
кам никой да ми умира в ръцете, да давам 
нощни дежурства, а да имам семейство и 
затова предпочетох денталната медици-
на. Моят баща е зъболекар и практикува 
в гр. София. Той ме подкрепи в избора 
ми. Никой не ме е насочвал, а нашите ме 
оставиха да избера и смятам, че направих 
правилния избор.

Какво Ви е интересно да правите в 
денталната медицина, имате ли лю-
бима дисциплина или насока, в която 
да продължите семейната традиция? 
Обикновено желанията на много от но-
возавършилите са свързани с ортодон-
тията.

Аз харесвам ортодонтията. Смятам, че 
трябва малко време за да разбера какво 
ми се отдава, какво мога да правя най-до-
бре. Ако се насоча в определена област ще 
бъда по-полезна.

Вие говорите, споделяте с колегите 
си. Много или малко са денталните фа-
култети в България? Как ще се развият 
нещата в близко бъдеще, според Вас?

Да, донякъде са много. Проблемът, 
според мен е, че са много кадрите, които 
практикуват в София. Всички искат да 
останат в София. Иначе в границите на 
държавата не сме толкова много. В София 
конкуренцията е голяма.

Вие ще можете да разчитате на под-
крепата от баща ви. В много професии 
има приемственост между поколения-
та.

Не само неговата. Вярвам, че при нуж-
да ще получа подкрепа и от колегите си, с 
които сме близки и сега завършихме. Вяр-
вам в екипната работа и не смятам, че ко-
легите може да ми „откраднат“ пациенти.

Тънкостта в работата в екип и с пациен-
ти е, че пациентът избира зъболекаря при 
когото да отиде. Ако той няма доверие и 
не хареса колегата, няма да остане при 
него.

Работата в екип изисква уважение. 
Всеки колега трябва да отчита факта, че 
е изпратен пациентът за нещо конкретно. 
В този случай взаимното уважение и по-
мощта не водят до конкуренция, а до по-
добра работа и лечебен резултат.

Вие ще работите една регулирана 
професия. Какво очаквате от съсловна-
та си организация?

Съсловната ни организация е създаде-
на да ни подкрепя при нужда, ако имаме 
проблем. 

Смятам, че сега трябва да се направят 
правилата за добра практика, за да можем 
ние да разполагаме с този документ и да 
знаем как да работим с пациентите си. 

БЗС има активна позиция и ние трябва 
да усещаме присъствието на съсловна-
та организация зад себе си. Трябва да се 
мисли за всички, но най-много са общо-
практикуващите. Обучени сме да работим 
много неща на пациентите и ние сме тук, 
за да им помагаме.

 # БЛИЦ ИНТЕРВЮ

РАБОТАТА В ЕКИП 
ИЗИСКВА УВАЖЕНИЕ

Д-р Надежда Иванова Димитрова, 
отличник на випуск 2019

Отличничката на випуск-2019, д-р Надежда Иванова Димитрова

Проф. Хр. Попова, проф. Б. Йорданов, проф. М. Рашева, проф. Р. 
Угринов, проф. А. Филчев на почетния президиум

Радост от успеха
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05-07 
СЕПТЕМВРИ 2019Save the date

ОРГАНИЗАТОР:

гр. София,  ул. “Николай Хайтов” No 34, партер
тел. : 02/ 9 533 557, 0878 102 198, 0878 108 416
                      www.ultradental.net

МЯСТО: 

RIU PRAVETS GOLF AND SPA RESORT

Участниците могат да се възползват 
от преференциални цени за настаняване.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 
• До 20 август: 210 лв. 
• До 1 септември: 250 лв. • На място: 270 лв.

Всички цени са без ДДС. 

ТАКСА УЧАСТИЕ + 1 WORKSHOP:
• До 20 август: 380 лв. 
• До 1 септември: 420 лв. • На място: 460 лв.

ГОЛФ ТУРНИР 
с предварителна заявка и допълнително заплащане

05.09.2019

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА 06.09.2019

Dr. Sergio Piano, Italy 
Straumann® BLX импланти: Улеснен протокол на работа  
и подобрени клинични резултати

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
Двуетапен протокол за костна аугментация при напреднал 
костен дефицит в естетичната зона

Workshops 07.09.2019  

Иновации и дигитални решения 
от Straumann – отговорът на съвременните 
предизвикателства в денталната имплантология

Планиране на лечение с импланти с   
coDiagnostiX® - първо представяне в българия.  
Практическо упражнение: работа c coDiagnostiX®

Thomas Borrmann

Тема: Запознаване с протокола за работа с 
GM импланти

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А

Workshop STRAUMANN
водещ:  Проф. Стефан Пеев

Тема: Ранно имплантиране с едномоментно 
провеждане на направлявана костна регенерация

Workshop NeoDeNT 
водещ: Доц. Георги Папанчев
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Във вихъра на подготовката 
за остров Сулавеси, един от 
17508-те на най-голямата 
островна държава в света, 

един колега ме попита: ”Защо пъту-
вате?” С усмивка отговорих: „Защото 
всички хора сме различни”. Сега ще 
добавя нови неща към моя отговор. 

Пътуването е щастие в аванс. Са-
мата подготовка е наситена с адре-
налин и допамин. За Сулавеси беше 
планувано индивидуално пътуване 
със сестра ми. Преди година бях по-
паднала на австралийски археолози, 
които описваха съвсем отскоро из-
вестни на света мегалити в долината 
Бада, в северната част на същия ос-
тров. 

Преди шест години съм била в Ин-
донезия на онова злополучно гмур-
кане с много силното водно течение. 
Посетих по балкантуристки извест-
ните места като: Килимуту – нацио-
нален парк, остров Комодо с вара-
ните, вулкана Бромо и остров Бали, 
където се бях зарекла да не стъпва 
втори път кракът ми, но неведоми са 
пътищата господни. 

Холандска фирма ни предложи 
план, трансфери, гидове, полети, ба-
гаж до 10 кг... Последното беше дос-
та сериозен проблем за сестра ми, 
но не и за мен. Така с подобни про-
блеми до 16.04 .2019г., когато запа-
лих колата и тръгнах към Терминал 
2 от София. По пътя ми съобщиха, 
че сестра ми внезапно се налага да 
бъде хоспитализирана и аз трябва да 
взема по най-бързия начин решение 
дали въобще да пътувам. По начерта-
ния маршрут почти няма европейци. 
Сестра ми говори много по-добре от 
мен английски, но аз като по-емо-
ционална би трябвало да намеря из-
ход при всяка ситуация. Плюх си на 
петите, пожелах на сестра ми бързо 
да се оправи, писах на холандците /
бивши колонизатори на Индонезия/ 
да ми дадат гид-жена, защото тръг-
вам съвсем сама и излетях за Истанб-
ул. С турските авиолинии стигнах до 
Джакарта. Последва вътрешен полет 
до Макасар, южно Сулавеси. Старти-
рах едно от най-откачените си пъту-
вания. 

Стъпих на единадесетия по голе-
мина остров в света с площ два пъти 
по-голяма от България. Казаха ми, 
че първите хора са заселили острова 
преди петдесет хиляди години, но от 
къде го знаят? Най-вероятно са били 
с австралоидно- папуаски черти. До 
днес ги има в планинските части. 
Няколко пъти много ми се искаше 
да снимам, защото все едно гледаш 
маймуна-човек. По-скоро бързите 
движения на очите. Въздържах се и 

показах европейско възпитание. 
Аз зная, че хората с най-древно 

ДНК са в Африка, но в Сулавеси 
твърдят, че най-древното ДНК е тук. 
Хората с монголоидни черти идват 
може би от Борнео или Филипините 
600 г. пр. Христа. Населението на ос-
трова е с 96 етнически групи. Гово-
рят 78 различни езици, спадащи към 
малайско-полинезийската и папуаска 
групи. На острова живеят монголо-
идна и негроидно – австралоидна 
раси. Свързващ език, холандски и ба-
хаса – индонезийски. Не мога да оп-
иша как звучат местните езици, но не 
са дразнещи. Около 60% от сулавеси-
анците са мюсюлмани, 21% протес-
танти, 17% католици и останалите 
– анимисти. Според мен, последните 
са много повече. Древната основ-
на религия е хиндуизъм. През 12 в. 
влиза исляма по думите на гида. В 
интернет пише седми век. Приемам 
, че през 12 век арабски търговци 
попадат в страната на подправките, 
растящи под път и над път навсякъде 
в джунглата. През 17 век когато хо-
ландците побеждават португалците 
и колонизират острова, въвеждат не 
само монопол върху ценната търго-
вия с подправки, но въвеждат и хрис-
тиянството.

Нито християнството нито мю-
сюлманството владеят сърцата на хо-
рата. Видях го с очите си. Дълбоките 
корени на хиндуизма още са живи на 

откъснатия остров и прозират през 
религията на съвременния протес-
тант, католик или мюсюлманин. 

Например в района на Малино на 
80 км от Макасар /най-големия южен 
административен център/ налетях на 
мюсюлманско погребение. Все едно 
гледах картини от филма Аватар. 
Мъже заловени за ръце обикаляха 
около огромно, мощно дърво. Затво-
рени очи и лек напев. Появяването 
ми ги стресна и направиха нещо като 
стена, не можех да продължа. Когато 
гида обясни, че съм турист се усмих-
наха и ме допуснаха. До обяд правят 
древен ритуал, с молитва за душата 
на починалия към природата-майка. 
Макар , че Аллах е единствен, към 
него се обръщат след обяд и правят 
традиционен ритуал. Официалната 
религия забранява първият ритуал, 
но там дълбоко в планината, сред 
оризовите тераси аз видях преклоне-
нието пред майката природа. 

Спазват хармонията между живо-
тинския, растителен и човешки свят. 
По-чисти пазари за животни скоро 
не съм виждала. Млади момчета се 
грижат за свежа храна, четкат кожата 
и поливат с вода при висока темпе-
ратура. Животното се отблагодарява 
за грижите като принася месото си за 
изхранването на човека.

Второто погребение на културата 
тораджа беше планувано и е уникат. 
Район Тораджа е в централно Сула-

веси. В превод означава „хора на въз-
вишенията”. Легендата разказва, че 
в дълбока древност там акостирали 
кораби от югоизточна Азия. Не са 
успели да поемат по обратния път. 
Корабокрушенците ги използвали 
за покриви на къщите си. Наричат 
се като тонгконан. Покрив от много 
бамбук. Тясно тъмно основно поме-
щение насочено север юг, направе-
но от дърво без пирони. В единия 
край родителите, в другия децата, а 
в средата е като кухня и е много за-
димено. Всичко това е на три метра 
над земята върху колони. В днешно 
време вече се изместват в нормални 
жилища, но е престиж за семейство-
то да има и този тип. Срещу всяка 
къща тип тораджа има точно съща-
та в малко по-малък размер за скла-
диране на ориза. Когато ги гледах в 
нета преди пътуването, не разбирах 
защо са в редица стоящи една срещу 
друга. Изрисувани са с дърворезба 
оцветена в черно, жълто, червено и 
бяло. Къщата тонгконан е мястото 
където се прави връзката с предците. 
Тези къщи са много специфични, ни-
къде по света не съм виждала дори 
подобни. 

Тук обаче съм за погребението, 
което като ритуал е също неповтори-
мо, единствено. Тораджаните не се 
отделят от къщите си от страх да не 
починат далече и по някакъв начин 
да не се лишат от най-важния ритуал 
в живота им. По техните разбирания 
това е погребението или церемония-
та на смъртта - Rambu Sobo . Няма 
друго място в света, където смърт 
и пищност могат да бъдат съчетани 
в едно изречение както в Тораджа. 
Тази безкрайно очарователна земя 
смъртта никога не е носила тъга. Това 
е крайната цел на живота, копнеж да 
бъде отбелязана както от умрелите 
така и от членовете на семейството , 
които са изоставени. Наздравиците , 
които отекват по хълмовете, големия 
празник за всички гости и тради-
ционните танци предефинират това, 
което хората възприемат като болез-
нено в нещо красиво. Всички житей-
ски ритуали се считат за подготовка 
на погребалния ритуал. 

Най-почитаното жертвено жи-
вотно е биволът. Особено е ценен и 
скъп ако е синеок албинос. Колкото 
по-уважаван и стоящ високо в обще-
ството, толкова повече жертвени би-
воли ще са нужни. 

Пристъпях някак глупаво, носех 
подарък  /захар и цигари/ за семей-
ството на починалия преди почти го-
дина мъж. Хората от Тораджа не вяр-
ват , че смъртта е незабавна, а може 
да отнеме месеци дори години, за да 

може човек да премине напълно към 
задгробния живот. Задгробния живот 
започва, когато тялото е вече погре-
бано. До момента на погребението 
тялото на починалия се съхранява в 
семейния дом и се счита за „болен 
човек”. Традиционно против разпада 
в миналото са използвали билкови 
еликсири. В днешно време формали-
нови инжекции по тялото. Тялото е 
поставено в южната част на къщата 
и се поддържа денонощно в продъл-
жение на месеци до три години. През 
това време се подготвят финансово и 
емоционално за погребението. Всеки 
ден членовете на семейството посе-
щават тялото, говорят му, дават му 
храна няколко пъти на ден. Гостите 
се запознават с починалия. Добре, че 
моят смъртник вече беше в ковчег. 
Официалните празнични дни по по-
гребението са от 2 до 14 дни , най-
често 5 дни. Първи ден: събиране 
на рода , съселяни, почерпка с чай, 
кафе, сладки. Първите прасета и би-
воли са вече в казана за изхранване 
на гостите. Втори ден: заколение на 
биволите, които правят пътуването 
в отвъдното по-лесно, а на земята 
е по-пищно по масите. Най-честия 
подарък от роднините е прасе или 
бивол от по-заможните. Трети ден: 
бой с петли , битката се счита за све-
щена. Четвърти ден: песни и танци. 
Пети ден: тялото е в ковчег, който се 
поставя в церемониален палокин /
умалена традиционна къща/. По го-
лемина е като нашите каруци. Носи 
се от много мъже и от членове на 
семейството до мястото на погребе-
нието. Ковчезите се поставят в пеще-
ри в издълбани ниши по скали или 
окачени на въже от външната страна 
на пещерите. Като цяло колкото по-
високо е погребано тялото , толкова 
по-голям е бил статуса на починалия 
в обществото. Исках с две, три думи 
да опиша пътя на предците, но не се 
получава. Когато пристигнах в дома 
на моя смъртник валеше много силен 
тропически дъжд. Гидът ме превеж-
даше през гости, прасета, които се ко-
леха и накрая право пред семейство-
то. Първа се ръкува с мен дъщерята 
на починалия, която беше омъжена 
в Джакарта, Ява. Поради кърпата на 
главата и най-глупаво попитах:” Вие 
мюсюлманка ли сте?” Тя широко се 
усмихна, отговори утвърдително и 
ми разказа, че баща и е християнин-
протестант официално и анимист – 
неофициално. Тя е приела религията 
на съпруга си. Опитвах се да разбера 
и не чувах разказа за другите братя и 
сестри. Когато отново зацепих, раз-
брах, че ще поделя нейната радост и 
празник по случай последните дни 
на баща и тук на земята. Този ден се 
чака от единадесет месеца когато е 
починал , но до този момент се при-
ема за болен. Седнах на отрупаната 
маса. Навсякъде се носеше миризма 
на пърлено прасе, къкрещи казани… 
Гидът ми разказваше за анимистите , 
постепенно се успокоих. Почерпи ме 
цигара, и обратно на моите разбира-
ния, аз приех. Не разбирам вкуса на 
цигарите, но там в тази необичайна, 
тропическа, тораджанска смъртна 
церемония, всяко нещо различно 
от смъртта ми беше като спасение. 
Пиех кафе, пушех бавно, слушах 
песента на дъждовните капки, виж-
дах усмивките… Попитаха ме как-
во месо предпочитам. Светкавичен 
отговор.:”Вегетарианка съм”. Като 
наказание за отказа гидът ми показа 
филм за церемониалното почиства-
не на труповете през месец август 
в средата на сухия период. Често се 
нарича  „Фестивал второ погребе-
ние”. Близките вземат формалинови-
те трупове от нишите по скалите и ги 
почистват. Обличат ги в нови дрехи. 
Разхождат ги по улиците. Слагат им 
слънчеви очила, цигари в устата и се 
снимат с тях. Тук съм за няколко дни, 
но мисля , че ми е достатъчно. Не ис-
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Изоставих Rambu Sobo и запра-
ших по оризовите полета и хълмо-
вете в район Тораджа.Толкова много 
красота на фона на турското синьо 
на небето, нашарено с наситено бели 
облаци оглеждащи се във водите на 
оризищата. Вървях и попивах. За-
бързаното ежедневие ни лишава от 
възможността да съзерцаваме приро-
дата, но на мен сега ми се е паднало, 
нямам намерение и минута да про-
пилея. Някъде там на високо, в място 
като view point ми направиха фреш от 
tamarillo. Храст-дърво. Нещо средно 
между патладжан и домат. Уникален 
освежаващ вкус. Докато го отпивах и 
погледът ми рееше към долината по-
питах как е на индонезийски кориан-
дър, чиято миризма не мога да пона-
сям. Една от малкото думи на техния 
език, която зная и звучи интересно е: 
Ketumbar =Coriander.” И във фреша 
ти може да се сложи” подметна гида, 
но физиономията ми го отказа. 

Една от най-ценните им подправ-
ки е ванилията. Расте на дърво, от 
което висят шушулки като бобовите 
и вътре са зрънцата. Същия ден на 
продължаваща разходка видях че-
рен, бял пипер в дворовете на сел-
ските къщи по пътя. Расте като лиа-
на и е с много гроздчета. Навсякъде 
по острова е на уважение пикантната 
храна. На всяко ядене на масата се 
появява малка чинийка или ладийка 
с 25 счукани чили-чушки, 25 бели и 
25 черни пипера добре стрити в един 
намачкан домат. Като пробваш имаш 
отчаяна енергия да бягаш до Бълга-
рия, няма начин да не се проветрят 
всички синуси. Реших да си купя ли-
монова трева за България, но летищ-
ни проблеми ме спряха.

В първата част на пътуването ос-
вен ритуалите за мен беше много 
интересно посещението на район 
Марос, в южно Сулавеси, с много пе-
щери в карстов район. 

Ние знаем за изрисуваните пеще-
ри в южна Франция с датировка до 
35 хиляди години пр.н.е. Тук дати-
ровката отива до 39 – 40 хил.г.пр.н.е. 
Най-отчетливи, много добре запазе-
ни рисунки са отпечатъци от ръце, с 
размери като днешните. Има рисун-
ки на растения и животни. Теории и 
легенди много. Адам Брум, австра-
лийски археолог казва че „Сулавеси 
е бил рай за хората”. По времето на 
тези ранни художници, най-големия 
хищен бозайник е бил по-малък от 
домашна котка. Най-голямата ес-
тествена заплаха за хората в топлия 
тропичен климат на Сулавеси е бил 
гигантския питон.

В най-южната част на острова, в 
дайвинг центъра „Бира” си поръчах 
две гмуркания. Чудех се кое ли ще 
бъде този път препятствието. Пре-
пятствието или различното беше 
силния тропически дъжд, който за 
минута на спря през целия ден. Под 
водата беше тихо и безумно красиво.
Без слънце, снимките с костенурките 
не бяха толкова ефектни.

Виждам , че ставам многослов-
на, по принцип пиша кратко и ясно. 
Причината е в интересното и различ-
ното. Самото пътуване е бягство от 
ежедневния стрес и монотонността. 
Излизането от зоната на комфорта 
ни прави по адаптивни. Колко люто 
ядох, проливен дъжд ме валя, слън-
це ме пече, ползвах бани без топла 
вода… Не само се справях, но с всеки 
ден растеше креативността ми. Най-
големите препятствия предстояха. 
Насочвах се към долината Бада, къ-
дето бяха моите мегалити. Предсто-
еще пътуване до южната част на езе-
рото Посо. Преди да стигна до него, 
с лодка минах през езерото Темпе, 
което покрива площ от 1000 хектара 
в сухия и 35 000 хектара във влажния 
сезон. Къщите са наколни или плава-
щи в самото езеро. Рибата е всичко. 
Вода от небето. Вода под мен. Вода 
наоколо. Всичко беше вода. Между 
двете езера имах еднодневен преход 
с кола през джунглата. 

В Сулавеси се карат основно че-
тири вида коли. Подреждам ги по 
важност: Тойота, Дайхатсу, Нисан, 
Хюндай. Видях джипа ми за транс-
фер и много се зарадвах. Нов модел 
на моето Дайхатсу, който не позна-

вах. Усмихнах се на водача. Казах 
му , че съм добър шофьор и поисках 
аз да шофирам. Учудено ми подаде 
ключа. В Индонезия движението е 
английско. Бавно заобиколих джипа 
и поне десет пъти си повторих, че 
движението е обратно на нашето. За-
въртях със замах ключа. Дадох мигач 
по нашенски и се включих пак по 

нашенски. Спрях, разбира се, движе-
нието, дадох аварийни, тихо и кротко 
се преместих на моето място където 
нямаше волан. 

Вече съм във и по бреговете на езе-
рото Посо. Тук през 90-те години на 
ХХ век от Бали преместили безимот-
ните и им дали земя за какаови план-
тации. Днес това са най-големите и 
плододаващи в страната. Жалко, че 
процесът не е механизиран. Всичко е 
на ръка в петдневния процес на су-
шене на какаовата ядка. После се екс-
портира за стотинки, но пари за внос 
на шоколад няма. Добре, че през пет 
години се реновират пътищата оста-
вени от холандците и пресичащи ос-
трова. Корупция навсякъде. Пет часа 
ми отне да пресека шестдесет кило-
метровата джунгла от северната част 
на езерото Посо до долината Бада. 
Радвах се на усмихнатите и цъфтящи 
навсякъде орхидеи. Еlly /гидът ми/ 
ми показваше онова растение, което 
убива и изяжда мухите в коремчето 
си. 

Пресякохме голяма река с черве-
никав цвят на водата и тя обясни, 
че това е поради ръчното миене на 
златото добивано в златните мини 
по горното течение. И хоп изведнъж 
свлачище с паднали дървета на пътя. 
Еlly огледа ситуацията, на никого не 
звънна и нареди на шофьора да изва-
ди мачетето от колата. Започнаха да 
режат. Реших да се включа. После и 
аз помислих и с лост от първи род 
изработен от тримата, под мое ръко-
водство, със средно дебело стебло от 
неизвестно за мен дърво обърнахме 
основия ствол паднал на пътя. Ми-
нахме на косъм. Още тогава си поми-
слих „Ами ако продължава да вали, 
дали за връщането ми ще има път”. 
Беше за части от секундата, защото 
вече предусещах срещата с неиз-
вестното. Бях готова и обяда и сел-
цето Бомба да прескоча, но Еlly беше 
като бетон. Най-после в 35 градусова 
жега, през какаова плантация, в коя-
то е сенчесто, защото плодът не оби-
ча слънце, през разчистен път, но без 
други туристи се озовах пред първия 
мегалит. После през оризища, зеле-
нина, дъжд обиколих още пет по пла-
на за деня. 

Доста от известните мегалити по 
света ги познавам. Тук сулавеските 
не мога да оприлича на никои дру-
ги. Гранита, от който са изсечени, го 
няма никъде в района. Тежат десетки 
стотици тонове. Много прецизна из-
работка. Човешки черти, но без уста. 
Главата направо излиза от тялото без 
врат. Задължително отбелязан пол. 
Единият беше огромно животно, оп-
риличихме го на воден бивол. Помо-
лих Еlly да разказва. Тя по принцип 
е словоохотлива, но вдигна рамене и 
отсече:,,оnly mistery”. Летоброене-
то им започва от пет хиляди нагоре 
, но къде се спира цифрата им ни-

кой не знае. Преди няколко години 
от културното им министерство са 
разрешили да разбият един огромен 
съд с вътрешен диаметър два метра и 
дебелина на стената 45 сантиметра с 
надеждата да открият нещо, което да 
помогне за датировката. Не само им 
отнело много време, но огромните 
парчета още се търкалят и отговори 

няма. Сега го излагат като паметник 
на глупостта. През нощта, когато 
много силно валеше въпросите напи-
раха в главата ми, но отговорите не 
идваха. На сутринта нямах търпение 
да продължим. Вече бях изхвърлила 
обувките, само едни чехли - санда-
ли от камилска кожа от Палестина 
все още издържаха на водата и кал-
та. Навлякох си дъждобрана още в 
колата, която веднага след края на 
селото спря. Пред нас имаше огро-
мен воден басейн. Оризът расте във 
вода. През нощта не издържат диги-
те отвеждащи водата за оризищата. 
Всичко се излива в района на пътя и 
оформя изкуствено езеро. Еlly каза, 
че можем да минем през оризищата, 
но не знае пътя. Предупреди ме, че 
навсякъде сме в кал и вода. Оставих 
си сандалите в колата. Молех се да 
стане чудо. Три тинейджърки върху 
мотор, освободени от наводненото 
училище, дошли да проверят дигите 
на оризовите им ниви. Тези деца ни 
преведоха до първия плануван ме-
галит. Беше забавно и кално. После 
внезапно ни изоставиха и ние двете 
продължихме сами. Следващия ме-
галит е в река. Откакто се помнят все 
е в реката. Опипвах статуята под во-
дата. Огромна бременна жена, поне 
да бяха я изтеглили. Водата не про-

щава никому. После се загубихме. 
Доста се лутахме. На едно място, оп-
итвайки се през дъжда да определим 
посоките на света дигата, на която 
бях аз, се смъкна. Просто пропаднах 
и за части от секундата усещах как 
потъвам в нещо като тиня и то ме 
дърпа. Гласът на гида продъни ушите 
ми. Заповяда ми да спра единия крак 
по стената по която се свличах. Не че 
тя ми заповяда, но наистина левия 
ми крак се закачи на някакви корени-
ща. Просто се закачи. С ръцете съм 
добре и се набрах. После получих 
следващо нареждане „Ако стъпиш 
само на стъпка на място, което не е 
проверено…”. 

Беше един от най-лудите ми дни. 
Вторият път пропаднах опитвайки 
се да снимам едно уникално цвете в 
джунглата край пясъчна река /пясъ-
ците се движели/. Вече имах повече 
опит и по най-бързия начин свих 
краката в момента на падането, за да 
имам повече площ и махах с ръцете 
по бамбуковите клони в стремеж да 
се задържа. Сухите бамбукови клони 
се трошат като клечки. Еlly светка-
вично извади мачетето и режейки 
клони ги мяташе пред мен кръсто-
сано, отгоре бананови листа. По това 
минах през движещите се мокри 
пясъци. Цветето въпреки всичко го 

снимах. Мислех, че няма да ми даде 
фотоапарати, който беше в нейната 
непромокаема раница. Благодарих 
и. След известно време, огледа дър-
ветата в джунглата, извади мачетето, 
отряза един дълъг клон и взе да рови 
с него в друго дърво. Пред мен падна 
нещо голямо и жълто с мъх. Попита 
ме какво е. Не знаех. Помело-отгово-
ри тя. Е, познавам го в лъскава опа-
ковка. Такова естествено не бях го 
виждала. Беше много вкусна джунг-
ленска закуска. Благодаря, Еlly! След 
помелото се озовахме пред статуя ле-
жаща на земята. С нещо ми напомня-
ше великденските, но много бледо. 

Най-много съм впечатлена от т. 
нар. съдове. По няколко метра в ди-
аметър. С дебели стени. И с нещо 
като седалка от вътрешната страна. 
Все едно да седнеш и краката ти 
едва да докосват дъното. В други  
несиметрично, но с много прециз-
на изработка разделение. Такъв е и 
моят фаворит. Някои още в началото 
на обработката на големия гранитен 
къс. Въпроси безброй. Нито един 
смислен отговор. 

Замислена се изправям пред шест-
метровия Палиндо. Вижте го и вие. 
Иманяри са ровичкали и са го накло-
нили. Ако това е културен паметник, 
кой народ е творил? Твори този, кой-

то не е гладен и не воюва. Не вярвам 
да е в чест на богове, защото само в 
тази долина те са много. Пък и огро-
мните съдове ще говорят за пиянство. 
Хилядолетия пр.н.е. са изработени 
мегалитите по света включително 
и тези тук. Не разбирам защо нямат 
общи черти Олмекските глави в Мек-
сико, Великденските статуи, „Богът 
слънце” от Тиахуанако-Боливия, ли-
цата на статуите в Луксор-Египет? 
Цивилизацията, която е работила с 
твърдия камък като с кашкавал едва 
ли не е плавала или летяла. Навсякъ-
де по горепосочените места и много 
други не можем с днешни уреди да 
постигнем същата израбтка. Защо 
лицата имат различни черти? Главата 
ми се пръска от въпроси , но вече за-
белязвам, че Еlly говори все по-чес-
то и само на нейния език. Сбогувам 
се с Палиндо и с тайната надежда, 
че мога да се върна до другите две 
долини – Бесоа и Напу. Стряска ме 
гласа на Еlly. ,, За теб има две но-
вини – лоша и добра”. Помолих за 
лошата. Тя обясни за голямо свла-
чище на пътя и невъзможност кола 
да премине от там. Изчаках добрата. 
„Ако можеш да караш мотор, можем 
да опитаме. Вече ти видях възмож-
ностите”. Онемях! Мислих за двата 
вътрешни и трите международни по-
лети , които започваха от следващата 
сутрин. Реагирах веднага:„Намери 
ми шофьор за мотора!” . Видях как 
много старателно ми пакетираха 
малкото куфарче.  Бях мокра. Цялата 
в кал. Без обувки. Но това не се бро-
еше. Метнах се на моторчето и след 
пет километра бях пред свлачището. 
Ето ти адреналин. Дозата е за месеци 
напред. С дължина около два тира, 
с височина един, два , три, четири 
метра, огромна кална маса, която ме 
гледа и напомня , че пред природа-
та мърдане няма. Къде е мястото на 
човешката креативност? Като в про-
съница чувам гласа на Еlly: „Ти си 
смела, мъжете от селото ще направят 
пътека през калта, подобна на тази 
, която правихме през движещите 
се пясъци. Ако имаш кураж и къс-
мет ще минеш”. Без да мисля казах 
„По-бързо”. Мъжете хвърлиха много 
клони върху калта в кръстосана по-
зиция. Отгоре дълги бананови лис-
та и най-отгоре наредиха нещо като 
бамбукова стълба. Подканиха ме да 
тръгна. Видях как мъж с моето паке-
тирано куфарче мина по приспосо-
блението върху калната грамада. По-
молих за съседна пътека върху калта 
и човек, който да ме държи за ръката. 
Подадох си ръката и тръгнах. Исках 
да си затворя очите, но нали можеше 
да е завинаги, ако хлътна настрани и 
потъна в калта. Времето спря. Подре-
дих всички мегалити по света, които 
съм посетила и започнах да ги моля 
за помощ. Не усещах, не чувствах. 
Като на забавен каданс от филмите 
местих краката си. Последните ме-
три бяха по-трудни и от началните. 
Краката ми трепереха, а душата ми 
ликуваше. Разбрах, че доста време 
такива закъсали като мен ще плащат 
на местните мъже за прекарване през 
препятствията. Разбрах че можело 
и с носилка. Това е начин за препи-
тание. Разчистването е за сметка на 
пътуващите. Нито местната , нито 
централната власт имат ангажимент. 
Е, направо се гордея с булевард „Лев-
ски” във Варна.

След дългото и тежко пътуване 
рано на другата сутрин излетях за 
южната част на острова. След вто-
рият полет кацнах в Денпасар ,Бали. 
Колко много се зарадвах на малката 
групичка туристи от България! Пос-
ледваха международните полети.

При посещението на остров Сула-
веси, Индонезия през влажния сезон 
надминах себе си. Не ви разказах 
за много други неща, но ако иска-
те да пътувате до там ще ви подаря 
програмата. Не съжалявам за нищо. 
Единствено за това, че пътуването не 
беше поделено със сетра ми.

По богата съм. Събирам сили за 
следваща нетрадиционна дестина-
ция.

Д-р Нева Читалова
Любител на Азия и заклет пъте-

шественик
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БЪЛГАРСКО 
ОРТОДОНТСКО 

ОБЩЕСТВО
ОБЯВЯВА

 

Национална среща по Ортодонтия
в София хотел „Балкан“ /бившият хотел „Шератон“/

на 28.09.2019 г. 

Програма:

8,00 – 9,00 ч.  – Регистрация
9,00 – 9,30 ч.  – Отчетно събрание
9,30 – 10,00 ч. – Обявяване на победителя в Наградата 
    „ Проф. Валентин Мутафчиев“ и 
    връчване на отличения за най-добра 
    студентска разработка.

10, 00 – 18,00 ч. – Курс  на тема: „ Carriere Motion 3D”
   гост – лектор д-р Луис Кариере – Испания

Такси правоучастие :

За членове на БОО, платили до 31.08.2019 г. вкл.  – 450 лв.
За членове на БОО, платили след 31.08.2019 г. и на място – 600 лв.
За нечленове на БОО, платили до 31.08.2019 г. вкл.  – 600 лв.
За нечленове на БОО, платили след 31.08.2019 г. и на място– 750 лв.
За специализанти с документ    – 300 лв.

За банкови преводи :
Банка : ДСК ЕАД - клон Калоян
BIC/SWIFT : STSABGSF
BAE : 302107
Разплащателна сметка в ЛЕВА :
IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15
www.blgos.org

Индикации и характеристики:
•	 За директни възстановявания  

и лесно постижими естетични 
резултати при всички класове 
кавитети.

•	 За затваряне на диастеми.
•	 За поправка на керамични 

възстановявания.
•	 Изключително улеснен прокол  

на работа.
•	 Отлична полируемост.

Истинската революция в директните 
възстановявания

 www.ul t radenta l .net

патентованата от TOKUYAMA Dental 
„Smart Chromatic Technology“ дава 
ново измерение на цвета
1 шприца = всички цветове от А1 до D4. 

Опаковки:

•	 Шприца OMNICHROMA  
2.2 ml (4.0 g)

•	 Шприца BLOCKER  
2.1 ml (4.0 g) 

Направете своята 
поръчка сега на тел: 
02/ 95 33 557, 0878 108346 

98,40 
лв./бр.
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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 конвенционален рентге-
нов ортопантомограф ОР200 на фирма 
"Инструментариум Дентал"-Финландия. 
Произведен 2007 г. В много добро техни-
ческо състоятие. Средното му натоварва-
не е било 2-3 графии дневно. Цена 3000 
лв. или по договаряне. д-р Ирена Господи-
нова, тел.: 088 865 0549

Продавам компресор Fuji Dental под-
ходящ за два юнита. Обем-50 л., мощност-
1100W; скорост 1440 r/min; налягане- 0,8 
Мра. Използван е съвсем малко. Цена 
950лв. Тел: 0888 941246

Продавам, отдавам под наем чисто нов 
100% оборудван кабинет в Благоевград. 
Д-р Георгиев. тел. 0887003868

Продава стоматологичен стол ЮС-7 
комплект и работещ 700 лв. стоматологи-
чен стол Анвита комплект и работещ 2300 
лв. 0888 980 930 Марин Джабърски

Продавам работеща дентална практи-
ка в центъра на гр. Бургас. Цена по догова-
ряне. За контакти 0888441066 - д-р Юлия 
Иванова.

Продавам оборудван стоматологичен 
кабинет в гр. София, район "Красна по-
ляна", стоматологична машина и стол Ме-
дия 7М, в много добро състояние, заедно 
с инструментариум. Оборудването може 
да се закупи и отделно от помещението. 
Цена при запитване, тел. 02/889-96-90, ве-
чер след 19 ч.

Продавам лампа за кабинетно избел-
ване Zoom Advanced Power. Почти неиз-
плзвана. Без никакви забележки. Закупена 
от официалния преставител за България 
Консидент. Цена: 2900лв. При сериозен 
интерес цената подлежи на коментар.Т ел: 
0886 616 284

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

Продавам стоматологичен стол Юнит 
ЮС-7М, амалгамобъркачка с дозатор и 
швейцарски ултразвук.

Телефон: 0898/ 740 145 
Продавам стоматологична машина 

ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

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

Продавам дентална практика в Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 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. Прак-
тиката 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 догова-
ряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97 
21 87 – Д-р Петрова 

Продавам зъболекарски клещи и ло-
стове изгодно. За контакти: 0898 740 145

Продавам стоматологична машина 
"Адонис" с горно окачване, с компресор. 
Машината е в много добро състояние. Те-
лефон за контакт 0898 735 631

Продавам помещение - подходящо за 
зъболекарски к-т – до 3 стола - 70.95 кв. м. 
- партерен етаж. Гр. София, ж.к. Стрелби-
ще, ул. Траянови врата и ул. Мила родина, 
бл. 16. Цена по договаряне. Тел. за връзка 
– 0878 73 99 63.

Продавам останали материали за обо-
рудване на стоматологичен кабинет. тел: 
0878671036

Продавам турбинен наконечник с 
пушбутон "Rein" Може и с избивач! Цена 
100лв. тел:0878671036

Продавам стоматологичен юнит,марка 
"Media" Юс-7. Резервни части,периферия, 
приставки за ел .диагностика и ел. кауте-
ризация, наконечници. Цена по договаря-
не тел. 0878671036

Продавам оборудван и работещ 
кабинет в гр. София кв. Стрелбище. 
0898663776 18.00-20.00

Продавам работещ стоматологичен ка-
бинет в центъра на гр. Варна. За контакти 
- Д-р Шопова, тел-0898975713

Продавам стоматологичен апарат Ан-

тос R7 със следната комплектация: Ле-
карски модул: шпрей ръкохватка, шлаух 
за турбина със светлина ,2 без четкови 
микромотора Bien air с ендофункция, ул-
тразвук Satelec Сестрински модул: шлаух 
за тясна и широка аспирация ,с филтри за 
мокра аспирация, шорей ръкохватка Осве-
тителни тяло Venus plus Плювалник с мо-
торно задвижване Управлението на стола 
е от 5 места; с товароподемност 190 кг, 
с включена опция въртене ба 30 градуса 
вляво и дясно Рамо за монитор.Машината 
е в много добро състояние; внесена и сер-
визирана от Медикал депо. За контакти: 
д-р Златева - 0888 227 103

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдавам под наем чисто нов тотално 
оборудван кабинет в Благоевград. Д-Р Ге-
оргиев. Тел: 0887003868

Давам под наем дентален кабинет, ра-
ботещ от 26 години. Има законен рентген, 
чакалня и санитарен възел. Цена 200 лева. 
Намира се в град Дряново област Габрово. 
Тел: 0888 331 666 Д-р Цанков.

Отдавам под наем смяна в разрабо-
тен и напълно обзаведен стоматологичен 
кабинет, намиращ се в центъра до МОЛ 
София. Кабинета се намира в едно поме-
щение със зъботехническа лаборатория, 
в която се изработват подвижни и непод-
вижни конструкции. Лице за контакт: 
Славчо Гълъбов. Телефон за контакт: 
0899 10 44 12

Давам смяна под наем в луксозен ден-
тален кабинет, напълно обзаведен и обо-
рудван в кв. Павлово. Символичен наем. 
Кабинетът си заслужава. За контакти: 
0885 800 783

Давам под наем стоматологичен ка-
бинет, ЮЗ-7, напълно обзаведен, център 
София, GSM 0986629104, Д-р Вержиния 
Накова

Дава под наем оборудвана стоматоло-
гична клиника с 3 стола- кв. "Лозенец" в 
непосредствена близост до метро станция 
"Стадион Васил Левски", GSM:0878 28 
06 36

Давам смяна кабинет в София-300.00 
лв. GSM 0887697517, Димитрова

Отдава се смяна под наем в деноно-
щен спешен кабинет по дентална меди-
цина в гр. Пловдив. За информация: Д-р 
Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р Славова 
– 0885/ 84 48 42

Дава се смяна за работа в дента-
лен кабинет под наем в гр. Пловдив, 
ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, 
ул.”Съединение” № 42, ет. 3, каб. 3. За 
справка: 0899/ 690 221 и 032/ 261 170 – 
Д-р Попова

Давам под наем оборудван кабинет в 
гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34 
15 84

Давам под наем оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. Пловдив.З а информа-
ция: 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, подхо-
дящо 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

Давам под наем оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. Пловдив - За контакти: 
0898 35 75 34 – Д-р Петрова

Давам смяна под наем в оборудван 
дентален кабинет намиращ се до Герма-
но-българската лаборатория в гр. Плов-
див, кв. Съдийски.  За информация - Д-р 
Трендафилов - 0877 76 90 99. 

ТЪРСИ:

Лекар по дентална медицина търси ра-
бота на смени в гр. Асеновград или окол-
ността. За контакти: 0884/ 72 92 41

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 
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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

НАКРАТКО

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

те годишнини на д-р Венцислав Килев и д-р Бо-
ряна Трушкова-Николова, като им пожелава здра-
ве, много късмет, лично щастие, истински хора 
до тях , чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата 

годишнина на д-р Юлия Михова, като й желае да 
бъде здрава, да има повече поводи за усмивки и 
още много години да се наслаждава на малките, 
но значими неща от живота! 

УС на РК на БЗС -гр. Враца

МЗ И НЗОК БЯХА ОСЪДЕНИ ЗАРАДИ 
ПРИЕТИ ПРАВИЛА

Министерството на здравеопазването (МЗ) и НЗОК 
бяха осъдени за дискриминация по признак възраст, 
заради приети правила, според които плащат зъбни-
те протези само на пациенти на възраст между 65 и 69 
години. Комисията за защита от дискриминация(КЗД) 
постанови решение, че това е дискриминация по 
признак възраст, спрямо всички здравноосигуре-
ни пациенти, които са без зъби, но не са на възраст 
между 65 и 69 години. КЗД даде и задължителна пре-
поръка – незабавно прекратяване на дискриминацията.  
МЗ и НЗОК обжалваха решението на КЗК пред Админи-
стративния съд. Съдът потвърди решението на КЗК. МЗ 
отново е пуснало жалба срещу решението на Админи-
стративния съд. 

НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЯ 
ЛИПСВАЩИ ЧЕРЕПНИ КОСТИ

Индивидиуалните 3D РЕЕК (polyetheretherketone) им-
планти заменят счупени или липсващи кости на черепа. 
Новата методика, която е все по-разпространена по света, 
се практикува в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Досега единствената алтернатива за тези пациенти 
беше покриването на дефекта с плоска титаниева мрежа, 
която в някои случаи може да не приляга така точно, как-
то  индивидуалния 3D РЕЕК имплант.

Изработката на индивидуален 3D РЕЕК имплант, който 
да замести изцяло липсващата част от черепа, започва с  
прецизна компютърна томография, с много срезове. На 
базата на образното изследване се изготвя компютърен 
модел на самия имплант, който съвпада напълно с грани-
ците и формата на дефекта, отпечатва се на 3D принтер 
и накрая се произвежда в специализирана лаборатория 
като преди да стигне до пациента минава през  процедура 
по дезинфекция. 

При всички лекувани ефектът е бил изключителен – не 
само козметичен, но и протективен, тъй като твърдата 
мозъчна обвивка служи като преграда между кожата и 
мозъка. 

За съжаление изработването на индивидуален 3D 
РЕЕК имплант е скъпо и не се реимбурсира от Национал-
ната здравноосигурителна каса. Това налага пациентите 
да се самофинансират или да използват допълните фон-
дове за здравно осигуряване. 

10 ФАКТА ЗА ХИВ/СПИН И ДАЛИ 
СВЕТЪТ Е НА ПЪТ ДА СЛОЖИ КРАЙ 

НА ЕПИДЕМИЯТА ДО 2030 Г.

1. Около 35 милиона души са починали от заболявания, 
свързани със СПИН, от 1981 г. насам, включително 940 
000 през 2017 г. 1

2. През 2017 г. около 37 милиона души живеят с ХИВ 
(включително 1,8 милиона деца). Около 25% от същите 
хора не знаят, че имат вируса

3. Повишената информираност и достъпът до анти-
ретровирусни лекарства от 2004 г. насам са намалили на-
половина броя на смъртните случаи, свързани със СПИН.

4. Около 77 милиона души са заразени с ХИВ от нача-
лото на епидемията през 1981 г., включително 1,8 мили-

она през 2017 г. 3
5. Всяка седмица почти 7000 млади жени на възраст 

15-25 години са заразени с ХИВ
6. В Африка на юг от Сахара има два пъти по-висок 

риск от ХИВ-инфекция при младите жени, отколкото 
сред мъжете в региона4

7. Южна Африка има най-високото разпространение 
на ХИВ в света, като близо един на всеки пет души са 
заразени – 18.9 % от населението

8. 9,4 милиона души, живеещи с ХИВ, все още не 
знаят, че имат вируса, поради което UNAIDS фокусира 
тазгодишната световна кампания за деня срещу СПИН 
около тестването

9. Почти 22 милиона души са имали достъп до анти-
ретровирусни лекарства през 2017 г., в сравнение с 8 ми-
лиона през 2010 г.

10. Осем от 10 бременни жени, живеещи с ХИВ, са по-
лучили лечение през 2017 г., в сравнение с по- малко от 
половината през 2010 г.1

Ключовите показатели за достигане до 2020 г. са „90-
90-90”: 90% от хората, инфектирани с ХИВ, да са наясно 
със своя ХИВ статус, 90% от тях, да приемат антиретро-
вирусно лечение и 90% от тези, които приемат лечение, 
да бъдат с неоткриваем вирусен товар. Към целите се 
отнасят и намаляване на годишния брой на новите слу-
чаи на ХИВ инфекция с над 75% и постигане на нулева 
дискриминация. Дали светът е на път да сложи край на 
СПИН до 2030 г.? Има 36.9 милиона HIV-инфектирани в 
световен мащаб. От тях 75% знаят, че са HIV -позитивни. 
Малко над 50% имат достъп до АРТ. Но само 47% имат 
неоткриваем вирусен товар. В България през 2018 94% от 
хората, живеещи с ХИВ, които са регистрирани в лечеб-
ните заведения, са на антиретровирусно лечение, но все 
още тестването сред обществото остава ниско

2 МЛН. СОФИЯНЦИ

Според последните актуални данни на ГРАО към 2017 
г. жителите на София с крайградските територии са 1 311 
348 души, от които населението на възраст 15+ години е 
1 012 774 души (за сравнение, при преброяването на НСИ 
през 2011 г . са регистрирани 1 291 591 души). Тези дан-
ни обаче отчитат само регистрираните жители, но не и 
пребиваващите без регистрация. По данни на "Алфа Ри-
сърч" и косвени статистически анализи може да се смя-
та, че населението на София е около 2 000 0000 души. В 
града живеят значително повече млади/в трудоспособна 
възраст (77% под 60 г. спрямо 68% за страната), по-обра-
зовани (относителният дял на висшистите в столицата е 
почти двойно по-голям от този за страната) и с по-висок 
икономически статус хора (средна нетна заплата на човек 
от 1222 лв. спрямо 908 за страната за четвъртото триме-
сечие на 2018 г.).

СИТУАЦИЯ НА  
ЕКОЛОГИЧНА СКРЪБ

Ситуацията на планетата по отношение на замърся-
ването води до редица симптоми, подобни на тези, през 
които човек преминава, когато преживее тежка травма. А 
именно: Шок; Посттравматично стресово разстройство 
(PTSD); Акумулиран дистрес и бърнаут; Затруднено со-
циално функциониране; Тревожност; Депресивни симп-
томи и мисли, свързани със самоубийство; Неефективни 
механизми за справяне като злоупотреба с наркотични ве-
щества и алкохол; Изнервеност, гняв и агресия; Загуба на 
усещанията за контрол и автономност; Страх и фобийни 
усещания; Усещане за безпомощност, отчаяние; Изтоще-
ние.
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