
ЗА ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ  
И ПОЛУЧАВАНЕ НА  

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

От името на Комисиите по регистрация и член-
ство и Комисията по комуникация, приканваме 
всички редовни членове на БЗС, да актуализират 

своите контакти, имейл и телефони за нуждите на регис-
търа на БЗС. Можете да се свържете с районните колегии 
на БЗС, според регистрацията на членството. Предвид 
динамиката на процесите в здравеопазването и анонси-
раните реформи ще можете да бъдете своевременно ин-
формирани чрез регистъра на БЗС. Изискването за акту-
ализация е свързано и с изграждането на Националната 
информационна система в здравеопазването.
Във връзка с доизграждането на Националната инфор-
мационна система в здравеопазването ще бъдат изграде-
ни интерфейси за връзка със следните външни инфор-
мационни системи: НАП, НОИ и ЦАИС „Гражданска 
регистрация“, Търговски регистър, Портала за отворени 
данни, ИС на НЗОК и epSOS. При изграждането на връз-
ка към ИС на НАП ще се получават данни за здравно-
осигурителния статус на пациентите. 
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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН 
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Египет от 
Хургада до 
Асуан и Кайро 
като спомен 
от бъдещето
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Казват, че който посети 
Египет, променя живота 
си. Не зная дали е така, 
но безспорно променя 
възприятието за света.

 

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.

ИЗВЪНРЕДЕН  
КОНГРЕС НА БЗС
Управителният съвет на БЗС взе решение Извънредният 
конгрес на БЗС за приемане на специалните правила за 
добра медицинска практика на лекарите по дентална 
медицина да се проведе на 22 и 23 ноември в Пампорово.

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. 

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
На своето заседание от 10 август 2019 г. Управителният 
съвет на БЗС взе решение ХХ научен конгрес на БЗС да 
се проведе от 11 до 13 юни 2020 г. в Поморие.

#КАЛЕНДАР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СРЕБЪРНА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА
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Използването на съединения на базата 
на сребро в ролята им на антимикроб-
ни агенти е добре документирано и е 
обичайна практика повече от 100 години 
както в хуманната, така и в денталната  
медицина. 

СТАНДАРТИ

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ 
СТАНДАРТИ, ВХОДИРАНИ 
В МИНИСТЕРСТВОТО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

стр. 3

На сайта на БЗС на адрес: www.bzs.bg можете 
да се запознаете детайлно и точно с Проектите 
за медицински стандарти в денталната медицина.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ДОИЗГРАЖДАНЕ 
НА НЗИС

стр. 2 стр. 3

УКАЗАНИЕ ЗА
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО 
ИЗДАВАНЕ НА 
БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ

Настоящото указание се издава от БЛС 
и БЗС на основание Наредба за меди-
цинската експертиза. Експертизата на 
временната неработоспособност се из-
вършва от лекар/лекар по дентална ме-
дицина при спазване на нормативните 
изисквания:

ФОРУМ
ФОРУМИТЕ  
НА БЗС ДО КРАЯ 
НА ГОДИНАТА

Имаме удоволствието да Ви съобщим 
програмите за традиционните форуми на 
БЗС, на РК на БЗС - Пловдив, Хасково, 
Благоевград, Ст. Загора и София област. 
Обещавамe ви, че няма да си говорим 
само за зъболечение, ще има много полез-
ни знания и разбира се приятни емоции.
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С по-висок 
риск за 
здравето

стр. 11

Някои професии крият 
значително по-висок риск 
за здравето. Логично 
е медицинска сестра 
в спешно отделение 
например да е по-пред-
разположена към зарази 
от адвокат...

В продължение на над 10 години не-
прекъснато се говори за изграждане на 
електронно здравеопазване и на елек-
тронно правителство. За целта бяха за-
деляни милиони левове, но резултат до 
момента няма. Сега нещата имат своето 
развитие.

По време на послед-
ния Управителен 
съвет, проведен на 
10 август в гр. Со-

фия, продължиха разисквани-
ята и бе проследена работата 
за изработването на Специал-
ните правила от Временната 
разширена комисия. Предсто-
ят две заседания на отделни-
те подгрупи, съответно на 23 
и 24 август. Заседанието на 
т.нар. мегакомисия за Специ-
алните правила ще се проведе 
на 13 септември, а на 27 сеп-
тември ще има и разширено 
заседание на УС на БЗС, на 
което са поканени ключови-
те фигури в новата комисия и 
националните консултанти по 
отделните специалности.

Как ще се реши въпросът 
със заложеното противоре-
чие? От една страна единните 
държавни изисквания разре-
шават на всеки с диплома за 
лекар по дентална медици-
на да практикува професията 
от „А“ до „Я“, според своята 
компетентност и отговорност, 
а от друга – има ограничения 
за регулираната професия и 
задание от Министерството на 
здравеопазването за изработ-
ване на Стандарти и на Пра-
вила за добра практика. Пред-
стои и здравна реформа с все 

още неясни параметри, като 
Стандартите и Правилата ще 
бъдат ключови за нея, според 
заявените намерения. 

За съжаление още от нача-
лото на прехода в България 
образоването, здравеопазва-
нето и съдебната власт оста-
наха нереформирани в пълен 
обем. Твърде многото промени 
и постоянно променящата се 

нормативна среда в момента 
неминуемо ще рефлектират 
върху работата на лекарите 
по дентална медицина. Не 
може обаче да отречем напра-
веното в сферата на дентал-
ната помощ до момента и от 
съсловната организация, и от 
частната инициатива и пред-
приемчивост на мнозина пред-
ставители на професията.

В социалните мрежи тече 
оживен дебат по темата за Пра-
вилата за добра медицинска 
практика, но до този момент 
консенсус по конкретни пред-
ложения за текстове, които да 
залегнат в Правилата и да под-
помогнат работата на Времен-
ната комисия, няма, въпреки 
предоставената възможност за 
широко обсъждане.   На стр. 2

СПЛОТЕНОСТ, УВАЖЕНИЕ 
И КОНСОЛИДИРАНОСТ, 

А НЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
Работата по изработване на Специални правила за добра медицинска 

практика на лекарите по дентална медицина продължава активно във 
Временната разширена работна комисия, съставена от 89 лекари по 

дентална медицина с различни насоки на практиките от цялата страна.

Гласуване по време на заседанието на УС на БЗС
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Д-Р НИКОЛАЙ ШАР-
КОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УС НА БЗС: 

Уважаеми колеги, 
с решение на Извънредния кон-

грес беше разширен първоначал-
ният състав на комисията, която ра-
ботеше по проекта на Правилата за 
добра медицинска практика на ле-
карите по дентална медицина. Беше 
даден срок до края на юни всички, 
които желаят да се включат в коми-
сията, да се запишат в Разширената 
комисия. До 30 юни 2019 година се 
записаха 89 колеги от цялата стра-
на. Това беше направено по реше-
ние, прието от Извънредния кон-
грес на Българския зъболекарски 
съюз. 

След като изготвихме списъка и 
събрахме всички необходими дан-
ни за колегите, които желаят да се 
включат в състава на Разширена-
та комисия, комисията се събра. 
12 души се извиниха, че няма да 
може да участват в първото засе-
дание на Разширената комисия. На 
заседанието присъстваха 57 души. 
Заседанието се проведе в парк-хо-
тел „Москва“ на 18 юли, т.е. две 
седмици след като уточнихме всич-
ки бюрократични процедури във 
връзка със състава на Разширената 
комисия. 

На 18 юли Разширената комисия 
за изготвяне на проект на Правила 
за добра медицинска практика на 
лекарите по дентална медицина 
прие Правилник за своята дейност. 
Правилникът бе гласуван и приет 
от присъстващите на заседание-
то. Правилникът беше изпратен на 
всички членове на Управителния 
съвет и на членовете на комисията 
– 89 души. 

Правилникът е изготвен така, че 
да може комисията да работи и да 
не бъде блокирана нейната дейност 
поради големия брой членове. 

От заседанието на Разширената 
комисия има стенографски про-
токол, който бе качен на сайта на 
Българския зъболекарски съюз, на 
страницата „Нови правила – БЗС“ 
и на другата Фейсбук страница на 
Българския зъболекарски съюз. 

Заседанието на Разширената ко-
мисия беше сравнително бурно. 

Бяха обсъждани диаметрално про-
тивоположни становища. Като 
резултат от първото заседание на 
Разширената комисия беше избра-
но ръководство. Ръководството се 
състои от председател – доц. Павел 
Станимиров, и от заместник-пред-
седатели – д-р Божидар Кафелов и 
д-р Николай Шарков. За координа-
тор на Разширената комисия бе из-
брана д-р Дора Кишкилова. 

Комисията определи пет работни 
групи: Кариесология, ендодонтия и 
детска дентална медицина; Орална 
хирургия; Пародонтология; Проте-
тична дентална медицина и Орто-
донтия. 

Дискусионен беше въпросът за 
денталната имплантология. На за-
седанието се каза, че денталната 
имплантология ще бъде разгледа-
на в аспекта на пародонтологията, 
протетичната дентална медицина и 
оралната хирургия. Впоследствие 
председателят на Разширената ко-
мисия изпрати писмо, в което ясно 
и точно е записано, че се създава и 
шеста работна група по дентална 
имплантология. 

Работните групи са на разпо-
ложение. Единствената работна 
група, която е с много голям брой 
участници, е групата на дентална 
имплантология. Единствено в Бъл-
гария има такава специалност. Явно 
е, че имплантологията представля-
ва най-голям интерес за колегите, 
особено сред младите колеги. 

Подгрупите започнаха своята ра-
бота. Петте работни групи работят. 
Предстои групата по дентална им-
плантология да започне работа. На 
23 и 24 август тези работни групи 
имат среща. И групата по дентална 
имплантология ще участва.

Следващото заседание на Раз-
ширената комисия ще се проведе 
на 13 септември. На заседание-
то ще се представи работата на 
всички работни групи, която е из-
вършена от шестте работни гру-
пи по направленията, по които се 
работи в Разширената комисия за 
изработване на специалните пра-
вила за Правилата за добра меди-
цинска практика на лекарите по 
дентална медицина. 

Времевият график е до нача-
лото на октомври да се изработи 
проект, който да бъде пуснат за 
обществено обсъждане. След това, 
за да се спазят сроковете, в 20-дне-
вен срок преди датата на следващия 

Извънреден конгрес, Проектът на 
правилата ще се изпрати на деле-
гатите на конгреса. 13 септември е 
важна дата за събиране на члено-
вете на Разширената комисия на 
заседание. 

Материалите, които ще бъдат 
предоставени от шестте работни 
групи на цялата комисия, ще бъдат 
надлежно изпратени и на членове-
те на Управителния съвет в същия 
период, в който се изпращат и на 
членовете на Разширената коми-
сия. Управителният съвет е орга-
нът, който управлява съюза между 
конгресите и трябва да даде своя-
та санкция. Разширената комисия 
беше създадена с решение на Из-
вънредния конгрес. 

В работната група „Кариесоло-
гия, ендодонтия и детска медици-
на“ има 21 души. 

В работната група „Орална хи-
рургия“ са се записали 17 души. 

В работната група „Ортодонтия“ 
– 7 души. Изпратихме допълнител-
но писмо до хабилитирани лица по 
ортодонтия, които да се включат в 
работната група. Някои от тях имат 
възможност,  други нямат възмож-
ност да се включат, но не отказват. 
Може би като експерти ще бъдат 
привлечени към работните групи. 

В работната група „Пародонтоло-

гия“ са се записали 15 души.
В работната група „Протетична 

дентална медицина“ са се записали 
17 колеги.

Най-голямата работна група е 
„Дентална имплантология“. 

Преди да се сформират групите 
на хората, които организираха про-
тестите, в установения от конгреса 
срок, изпратих писма-покани. Пока-
них колегите да се включат в рабо-
тата на съответната работна група. 
Те ми върнаха отговор с въпроси. 
Това беше въпросник, на който да-
дох изключително точни отговори. 
Д-р Иван Горялов, д-р Бранимир 
Кирилов и д-р Грънчев не останаха 
удовлетворени от моите отговори, 
които бяха изключително точни. 
Отговорите са на Ваше разположе-
ние и ще се убедите в това, което Ви 
казах. Никога не съм Ви подвеждал 
с това, което говоря. Зная, че някои 
колеги ще се включат допълнител-
но като експерти към съответните 
работни групи. 

Д-р Миланов, според правилника 
за работата на Разширената коми-
сия, ще бъде секретар. Д-р Мила-
нов стриктно си спазва задължени-
ята според приетия правилник.

По темата за създаването на 
Специални правила имаше диску-
сия по време на заседанието на УС 
на БЗС, в която взеха участие д-р 
Г. Сойтариев, д-р Св. Гачев, д-р 
К. Даков, доц. С. Димитрова и д-р 
С. Буджева. С аплодисменти бе 
изпратено изказването на доц. Т. 
Узунов, зам.-председател на УС на 
БЗС и председател на Комисията 
по комуникация.

ДОЦ. ТОДОР УЗУНОВ: 

На първото заседание на ко-
мисията бе прието като основен 
документ да бъде Профил и ком-
петенции на европейските лекари 
по дентална мадицина. Това не из-
черпва възможността това, което е 
постигнато, да бъде използвано. 

Считам, че в крайна сметка тряб-
ва да поемаме ангажименти. За 
това съм член на работната група 
по „Протетична дентална медици-
на“, именно за да имаме отношение 
по това, което ще се изработи. Не 
искам да се прокарва разделение 
между Разширената комисия и пър-
вата комисия. Това бе казано и от 
д-р Валентин Павлов. Като членове 
на предишната комисия сме члено-
ве и на настоящата комисия, поне 
това е моето лично мнение. Всички 
колеги би трябвало да продължат 
да работят.

Като председател на Комисия-

та по комуникация, преосмислих 
много дълбоко къде не сме си свър-
шили работата. Каналите, по които 
информацията достига – са коренно 
различни в момента. Това следва да 
се осъзнае от всички нас. Вестни-
кът, за съжаление, в момента не е 
достатъчен канал.

Моето конкретно предложение е 
следното, за да има предложения, 
а не само отрицания. Да не се про-
карва разделителна линия и да не се 
прокарва създаването на стара или 
нова комисия, която да работи по 
всички останали дисциплини. 

Предлагам към всички работ-
ни групи да бъдат поканени офи-
циално от нас като Управителен 
съвет националните консултан-
ти. По този начин да се получи 
синхронизиране между медицин-
ските стандарти. Внимателно 
прочетох стандарта по протетич-
на дентална медицина. Това, кое-
то ще се направи в нашата работ-
на група, да има синхрон между 
стандарта. Ние да излезем евенту-
ално със становище – това, което 
може Българският зъболекарски 
съюз да направи по отношение на 
стандартите. Необходимо е да има 
синхронизация. Без такава е вяр-
но, че ще се използва стандартът 
за упражняване на контрол, а не 
съответно правилата, които ще се 
съблюдават от Агенцията „Меди-
цински надзор“. Тяхно право е да 
приемат поканата или да откажат 
да участват в работните групи.

В момента истината, според 
мен, е, че трябва да запазим 
структурността на това съсло-
вие и то да продължи да работи 
и след следващия Отчетно-из-
борен конгрес, на който може би 
няма да бъдем избрани, а може 
би ще бъдат избрани други. Ние 
не сме вечни. Аз съм на принци-
па, че всеки трябва да доприна-
ся в един момент от активния си 
живот и енергия и след това да 
направи място на някой друг да 
продължи да работи. Необходимо 
е да продължим напред с тради-
циите, които сме спазили досега 
– сплотеност, уважение и консо-
лидираност, а не да прокарваме 
разделение. Според мен това е 
основният залог. Наистина тряб-
ва да постъпим много мъдро и да 
излезем по един деликатен начин, 
а не с разделение. 

ДМ

СПЛОТЕНОСТ, УВАЖЕНИЕ И 
КОНСОЛИДИРАНОСТ, А НЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

В продължение на над 10 
години непрекъснато се 
говори за изграждане на 

електронно здравеопазване и 
на електронно правителство. За 
целта бяха заделяни милиони 
левове, но резултат до момента 
няма. Сега нещата имат своето 
развитие. В тази връзка МЗ се 
обърна към БЗС да определи свои 
представители, които да участват 
в работата по доизграждането на 
тази информационна система. 
Предложените от УС на БЗС са: 
д-р Д. Станчева-Забуртова, зам.-
председател на БЗС и председа-
тел на Комисията по регистрация 
и членство, доц. Тодор Узунов, 
председател на Комисията по 
комуникация и д-р Светослав Га-
чев, председател на Комисията 
по нормативните актове. Казано 

по-общо целта на проекта е съз-
даване на единни документи за 
здравната система в България. В 
момента няма единни законови 
документи за сферата на здраве-
опазването. Според данните съ-
ществуват 2500 различни бланки 
в сферата на здравеопазването. 
Единствените законови доку-
менти, публикувани в Държавен 
вестник са тези по задължител-
ното здравно осигуряване. 

Сред основните цели на на-
ционалната система ще бъдат 
разработването и въвеждането 
на национални здравно-инфор-
мационни стандарти за обмен на 
медицински данни в реално вре-
ме. 

Ще бъде създадена система за 
въвеждане и поддържане на за-
дължителни стандарти за обмен 

на здравна информация и статис-
тика, в която ще бъде възможно 
динамично да се поддържат ак-
туалните стандарти, използвани 
в информационната система на 
здравеопазването. 

Ще бъдат изградени интерфей-
си за връзка със следните външни 
информационни системи: НАП, 
НОИ и ЦАИС „Гражданска ре-
гистрация“, Търговски регистър, 
Портала за отворени данни, ИС 
на НЗОК и epSOS. При изграж-
дането на връзка към ИС на НАП 
ще се получават данни за здрав-
но-осигурителния статус на па-
циентите. Като част от дейността 
ще бъде изградена национална 
подсистема за обмен на здравна 
информация с европейски и меж-
дународни институции и систе-
ми.                                            ДМ

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

С Ъ С Л О В Н И

Заседание на УС на БЗС на 10.08.2019 г.
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Както многократно бе разяс-
нявано, Правилата за добра 
медицинска практика са 

различни от Стандартите. В Ми-
нистерството на здравеопазването 
са входирани Стандартите по оп-
ределените специалности в ден-
талната медицина. Стандартите се 
пишат от националните експерти, 
като те вече не се наричат нацио-
нални консултанти. 

През последните години все-
ки министър на здравеопазването 
приема нови Стандарти. Някои от 
Медицинските стандарти са об-
жалвани и отхвърлени с решение 
на Върховния административен 
съд. 

На сайта на БЗС на адрес: www.
bzs.bg можете да се запознаете 
детайлно и точно с Проектите за 
медицински стандарти в дентал-
ната медицина, изготвени от Ми-
нистерство на здравеопазването, 
със становищата на проф. Златица 
Петрова, съветник на министъ-
ра на здравеопазването, както и с 
промените в проектите за някои 
Стандарти, настъпили във връзка 
със становищата. Промени има в 
Стандартите по орална хирургия и 
дентална имплантология.

МАЛКО  
РЕТРОСПЕКЦИЯ

Медицинските стандарти се 
утвърждават с наредба на ми-
нистъра на здравеопазването, 
съгласно изискването на Закона 
за лечебните заведения, чл.6.

Националната програма за меди-
цински стандарти в Република Бъл-
гария стартира през 2001 г. Само за 
периода 2001-2006 г. са утвърдени 
25 медицински стандарта. Нацио-
налната програма “Медицински 
стандарти в Република България“ 
продължава да се изпълнява и през 
2008-2010 г. Законодателните про-
мени декларират, че целта на стан-
дартите е да се осигури защита на 
правата на пациентите и сигурност 
за изпълнителните на дентална по-
мощ.

На последното заседание на УС 
на БЗС бе разисквана и специална 
точка, касаеща стандартите в ден-
талната медицина.

Председателят на УС на БЗС на-
прави разяснения по изключител-
но важната тема.

Д-Р НИКОЛАЙ  
ШАРКОВ: 

Колеги, точка 5 касае Меди-
цинските стандарти – Проекта за 
медицински стандарти, които са 
входирани в Министерството на 
здравеопазването. Министерство-
то на здравеопазването чрез писма 
уведоми, че всички Медицински 
стандарти – 34 за медицината и 
10 за денталната медицина, ще 
бъдат входирани до 15 юни. До 
определената дата не бяха внесени 
Стандартите. Министерството на 
здравеопазването разгледа Стан-
дартите. Консултантът на Минис-
терството на здравеопазването е 
проф. Златица Петрова, която беше 

директор на вече несъществуваща-
та Агенция „Медицински одит. Тя 
представи становища, които бяха 
предоставени заедно с изпратени-
те до нас Проекти на медицински 
стандарти. Проектите на медицин-
ските стандарти са другото оръ-
жие, с което „Медицински надзор“ 
в своята компетентност и предсто-
ящите конкурси за 58 контрольори, 
ще проверява и наказва. Агенцията 
„Медицински надзор“ ще работи 
със стандарти и с Правила за добра 
медицинска практика. Благодарен 
съм, че Проектите на стандарти ни 
бяха изпратени навреме. Най-ве-
роятно Стандартите са свързани с 
предстоящите промени в законода-
телството, анонсирано от министъ-
ра на здравеопазването, но това е 
положението. 

Стандартите са предоставени 
във вид, подобен на вида, с който 
се сблъска бившата комисия по 
изработването на Правилата за до-
бра медицинска практика, с някои 
промени. Промените са вследствие 
на протестите и на проведения Из-
вънреден конгрес в цялата му същ-
ност. Някои неща са изчезнали. 
Въпреки че не участваха всички 
национални консултанти, а при-
състваше само един национален 
консултант по обща дентална ме-
дицина – проф. Топалова-Пирин-
ска, всички останали са получили 
достатъчно достоверна информа-
ция, за да коригират своите вижда-
ния за Стандартите. Тези стандар-
ти неслучайно са предоставени на 
Българския зъболекарски съюз. 

Разговарях с доц. Силвия Ди-
митрова. Тя ми каза: защо не бяха 
обсъдени в експертните съвети? 
Успях да включа трима от нас в 
експертните съвети като някакви 
разпоредители, главни координато-
ри, които са пощенски кутии. Те се 
пишат от същите хора. Ако ние ги 
съберем в обществените експертни 
съвети, какво ще си говорят? На-
пример ще се намеся ли в стандар-
та например на Протетичния стан-
дарт и ще направя ли забележка 
на проф. Пеев? Това е риторичен 
въпрос. Това следва да бъде напра-
вено от Българския зъболекарски 
съюз. Ние трябва да разгледаме 
всеки Стандарт поотделно и да 
дадем становище – кое подкре-
пяме, кое искаме да бъде проме-
нено и как да бъде променено. 
Това не може да стане само от 
Българския зъболекарски съюз. 
Тук е това, за което говорим – за 
взаимодействие с националните 
консултанти. Дали те отново ще 
отстояват неща, които не бива 
да бъдат отстоявани и зад тях се 
крият други цели. Българският 
зъболекарски съюз, и в частност 
Управителния съвет на БЗС, ще 
даде конкретно становище. Га-
рантирам, че нашето становище 
ще бъде защитено в Министер-
ството на здравеопазването с 
препоръки за промяна на напи-
саните Стандарти. Но така хвър-
лено да участваме в разглеждане 
на Стандартите, трябва да има кон-
кретна форма. 

Когато опираме до подобни 
случаи в нашата практика, винаги 
създаваме Работна комисия. Тази 

Работна комисия ще бъде съста-
вена от Управителния съвет и от 
хора, които ще предложат самите 
заместник-председатели на Бъл-
гарския зъболекарски съюз. Под-
готвил съм предварителен списък 
на тези, които трябва да участват 
в комисията, която час по-скоро 
трябва да се заеме с обсъждане на 
Проекта за стандартите. Сигурен 
съм, че тази комисия ще свърши 
работата си. Комисията ще работи 
заедно с националните консултан-
ти. Ако националните консултанти 
откажат да участват, това е тяхно 
волеизлияние. Според мен в пове-
чето случаи няма да получим отказ. 
Ще говорим конкретно за нещата. 
Тези Стандарти, уважаеми коле-
ги, трябва да бъдат свързани с 
Правилата за добра медицинска 
практика на лекарите по дентал-
на медицина. Не може в Прави-
лата да се записва едно нещо, а в 
Стандартите да е записано нещо 
съвсем различно и е в противо-
речие на Правилата. Двата до-
кумента е необходимо взаимно 
да се синхронизират, доколкото 
може това да стане. Стандартът е 
по-тежкият документ, по-опасният 
документ. Стандартите са публику-
вани на уеб страницата на Българ-
ския зъболекарски съюз. Да са по-
лучени някакви негативни отзиви 
във фейсбук или някъде другаде? 
Няма никакви. Това е най-стран-
ното в цялата система. Тогава си 
задаваме въпроса: защо Прави-
лата, които се използват за взри-
вяване, а пък Стандартите – не. 
И си отговаряме мислено. 

Предлагам конкретно РЕШЕ-
НИЕ. Предлагам във връзка с 
изпратените от Министер-
ството на здравеопазването на 
Българския зъболекарски съюз 
Проекти на стандарти по различ-
ните специалности в денталната 
медицина Управителният съвет 
на Българския зъболекарски съюз 
да създаде временна работна 
група, която да обсъди всеки про-
ект на Стандартите поотделно 
заедно с авторите на Стандар-
тите, да изработи становище 
на Българския зъболекарски съюз 
с коментари и предложения 
за изменение и допълнение на 
Стандартите, които да не са в 
противоречие със Специални-
те правила за добра медицинска 
практика на лекарите по ден-
тална медицина. 

Да се създаде временна работ-
на група в състав: доц. Тодор Узу-
нов – председател, д-р Светослав 
Гачев – заместник-председател, 
д-р Валентин Павлов – замест-
ник-председател, д-р Борислав 
Миланов – секретар, и членове: 
доц. Силвия Димитрова, доц. 
Павел Станимиров, д-р Николай 
Шарков, д-р Бисер Ботев, д-р 
Трифон Антонов.

Ние сме длъжни да използваме 
капацитета на съюза ни, а не да 
каним външни хора. Членовете на 
Управителния съвет са избрани от 
Отчетно-изборния конгрес, а чле-
новете на постоянните Работни ко-
мисии са избрани от Управителния 
съвет. Необходимо е да се включат 
и членовете на Контролната коми-

сия. 
С колегите, които изброих, съм 

разговарял лично по телефона. 
Моля за Вашата санкция по пред-
ложеното решение. 

Д-Р БОРИСЛАВ 
МИЛАНОВ, 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 
НА БЗС: 

Категорично заставям на пози-
цията, че Комисията не бива да 
се превръща в поредната мегако-
мисия. Комисията следва да има 
своята рамка, своя времеви хори-
зонт, да има колаборация с мега-
комисията по Правилата. 

Колеги, имайте предвид, че сме 
притиснати и от чисто отпус-
карски сезон. Нещата трябва да 
се прецизират, да се обсъдят и 
след това наистина да бъдат сти-
ковани. 

Временната Работна група за 
стандартите ще бъде в състав: 
доц. Тодор Узунов – председа-
тел, д-р Светослав Гачев и д-р 
Валентин Павлов – заместник-
председатели, и членове: доц. 
Силвия Димитрова, доц. Павел 
Станимиров, д-р  Николай Шар-
ков, д-р Бисер Ботев, д-р Трифон 
Антонов, д-р Радослав Таков, д-р 
Хайк Папазян, д-р Валентин Ду-
ков, д-р Нелия Михайлова, д-р 
Георги Димов и д-р Борислав 
Миланов – организационен се-
кретар.

Стандартите са нещо, което не 
зависи от Българския зъболекар-
ски съюз. Стандартите се пишат 
от националните експерти, те вече 
не се наричат национални консул-
танти. Стандартите са депозирани 
в Министерството на здравеопаз-
ването и са част от предстоящата 
реформа в здравеопазването. Да се 
надяваме, че те ще помагат, а няма 
да пречат на денталната медицина.

С Ъ С Л О В Н И

ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ, 
ВХОДИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще работи със Стандарти и с Правила 

за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина. Прилагането на 
Медицинските стандарти и на Правилата за добра медицинска практика са определени 

като предизвикателства в предлагания модел за здравна реформа

  # УКАЗАНИЕ

Настоящото указание се 
издава от Български 
лекарски съюз и Бъл-

гарски зъболекарски съюз на 
основание Наредба за меди-
цинската експертиза.

Експертизата на временната 
неработоспособност се извърш-
ва от лекуващия лекар/лекар по 
дентална медицина при спазване 
на нормативните изисквания:

Болничен лист за временна 
неработоспособност се издава 
на осигурено лице еднолично 
от лекуващия лекар/лекаря по 
дентална медицина до 14 дни 
непрекъснато за едно или повече 
заболявания, но не повече от 40 
дни, с прекъсване в рамките на 
една календарна година, както 
следва:

1. Болничните листове се из-
дават от лекуващите лекари/ле-
карите по дентална медицина и 
ЛКК. „

2. Лекарите по дентална меди-
цина издават болнични листове 
за заболявания от тяхната специ-
алност.

3. „Лекуващ лекар (лекар по 
дентална медицина)" е лекарят 
(лекар по дентална медицина), 
който в момента е установил 
заболяването и е поел наблюде-
нието и лечението на болния в 
амбулаторни, домашни или бол-
нични условия.

Регламентираните в чл.225 
от Закона за здравето санкции 
за издаване на болничен лист в 
нарушение на нормативно уста-
новените изисквания, са: глоба 
от 1000 до 3000 лв., а при пов-
торно нарушение - от 4000 до 10 
000 лв.

Председател на УС на БЛС: 
/д-р Иван Маджаров/

Председател на УС на БЗС: 
/д-р Николай Шарков/

ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО 
ИЗДАВАНЕ НА 

БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ
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ПРОГРАМА НА 
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 

ВЕРЕЯ ДЕНТ 
12.10.2019 Г.

9.00-10.00  Регистрация

10.00-12.15  Фасети и онлеи-естетика,козметика и функция. 
 Препарационен дизайн и протоколи за 
 циментиране.
 Проф.Д-р Нешка Манчорова ФДМ-Пловдив                               

12.30-13.15  Една работеща методика в 
 ежедневната ендодонтия.
 Д-р Станислав Георгиев София

13.15-14.30  Обедна почивка

14.30-16.45  Ендодонтска хирургия.
 Доц.Д-р Георги Томов,ДМ – ФДМ-Пловдив

16.30-18.00  Гингивална ретракция за снемане на точен 
 отпечатък при неснимаемо протезиране.
 Класически и съвременни подходи.
 Д-р Рада Казакова, Д.М. ФДМ-Пловдив

Форумът ще се състои в залата на РБ Захарий Княжевски
ВХОД - СВОБОДЕН

05-07 
СЕПТЕМВРИ 2019Save the date

ГОЛФ ТУРНИР 05.09.2019

Workshops

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

Dr. Sergio Piano, Italy 

Straumann®BLX импланти: 
Улеснен протокол на работа и 
подобрени клинични резултати

06.09 - WORKSHOP I
тема: Работа с coDiagnostiX®
водещ: Thomas Borrmann

07.09 - WORKSHOP II
тема:  Ранно имплантиране с едномоментно 
провеждане на направлявана костна 
регенерация 
водещ: проф. д-р Стефан Пеев д.м.н

WORKSHOP III
тема: Запознаване с протокола за работа  
с GM импланти
водещ: доц. д-р Георги Папанчев д.м

с предварителна заявка и допълнително заплащане

ОРГАНИЗАТОР:

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

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

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

Всички цени са без ДДС. 

Проф. д-р Стефан Пеев д.м.н

Двуетапен протокол за костна 
аугментация при напреднал кос-
тен дефицит в естетичната зона

Thomas Borrmann - Dentalwings

Планиране на лечение с 
импланти с coDiagnostix® -  
първо представяне в България

Доц. д-р Камен Коцилков д.м

Мукогингивален подход в 
денталната имплантология

Доц. д-р Георги Папанчев д.м

Kлинични подходи при лечение 
с  Neodent импланти

Д-р Петър Чаушев

Съвременни подходи в 
имплантологичното лечение

МЯСТО: 

RIU PRAVETS GOLF AND SPA RESORT

Участниците могат да се възползват от 
преференциални цени за настаняване.

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА 

06.09.2019 (начало 10:00 ч.)

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

Увеличение 2.5 х PRO
• Фиксирано междузенично разстояние: S/M/L
• Леки, комфортни, с модерен и изчистен дизайн
• Отлични оптични свойства
• Оборудвани с “PRO Galilean system”
• Интегрирани в рамката предпазители за латералните зони, осигуряващи 

максимална протекция при работа
• С антирефлексно покритие и покритие против надраскване на лупите
• Гаранция 3 години

 www.ultradental.net

1320 лв.

1608 лв.

1122 лв.

1360 лв.

Model 546

Ключови теми:
-  Различни случаи лекувани с дисциплината „Алекзандър“; 
-  Полезни съвети за красиво завършване на лечението и 
  стабилност на резултата;
-  Нехирургично лечение на различни скелетни проблеми;
- Правилният момент за започване на лечение – 
  подход на изчакване и наблюдение;
- Споделете Вашата супер усмивка!

 

 Дисциплината „Алекзандър“ - 
високо качество и стабилност на резултатите

www.bracescourses.com

Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив
IBAN   BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
BIC     UNCRBGSF  

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

Дата:   11-12 ноември 2019 г. от 9 ч.

Цена:  980 лв. с ДДС до 25.10.19 г.
            1100 лв. с ДДС след 25.10.19 г.

Място:  Гранд хотел Пловдив

Теоретичен курс организиран от д-р Иван Горялов

Д-р Ясухико Асай, Д-р Ютака Асай

Япония 

Д-р Ясухико Асай:  
- Президент на Японската 
  асоциация на ортодонтите (2011 - 2013);
- Дипломат на Японския борд 
  на ортодонтите;
- Основател на Японски 
  изследователски клуб „Алекзандър“.
Д-р Ютака Асай: 
- Член на Японски 
  изследователски клуб „Алекзандър“. 

21 г. следСледПреди

СледПреди 4 г. след

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ХАСКОВО  

13-15 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

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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Майкъл Деси
Клайв Шмулиан 

 

Използването на съединения 
на базата на сребро в ролята 
им на антимикробни агенти 

е добре документирано и е обичай-
на практика повече от 100 години 
както в хуманната, така и в дентал-
ната  медицина. От превръзки за 
рани до системи за пречистване на 
вода, Ag + е в състояние да унищо-
жи патогените при концентрации 
<50 ppm. Напоследък обхватът на 
приложението на сребърен диамин 
флуорид (SDF) в денталната меди-

цина  нараства с и включва превен-
ция на кариеса, стациониране на 
кариозните лезии и лечение на ден-
тиновата свръхчувствителност (1).

Има голям брой продукти, които 
се използват за доставяне на флуо-
рид с цел предотвратяване на раз-
витието на кариеса, включително 
мляко, сол, паста за зъби и лак. Смя-
та се, че SDF се различава по това, 
че компонентът на сребърната сол 
има мощен антибактериален ефект 
със способността да насърчава об-
разуването на калцифициран / скле-
ротичен дентин, докато флуоридът 
осигурява реминерализиращ ефект. 
Поради тази причина, SDF предста-
влява средство с голям потенциал за  
превенцията и лечението на кари-
еси в световен мащаб благодарение 
на своята способност да редуцира 
болката, лекота на употреба, дос-
тъпност, неинвазивен характер и 
минимално клинично време за при-
лагане (1).

SDF е безцветен топикален пре-
парат с редица приложения в ден-
талната медицина в това число и: 

1. Превенция и лечение на деца 
и възрастни с висок риск от раз-
витие на кариес; 

2. Превенция и лечение на ка-
риес при медикаментозно ком-
прометирани пациенти; 

3. Лечение на кариозни лезии 
по кореновата повърхност

4. Лечение на дентиновата 
свръхчувствителност 

Приложението на SDF е относи-
телно прост процес. Зъбите трябва 
да се почистят с професионална 
паста, за да се отстрани плаката, да 
се подсушат и изолират с ролки. Ако 
се нанася близо до гингивалния ръб, 
комплектът съдържа гингивална ба-
риера, която може да бъде заменена 
от вазелин. Двата компонента се на-
насят последователно и образуват 
бял преципитат. Всяка капсула може 
да се използва за лечение на около 
пет зъба (виж фиг. 1-3).

Когато се използва за лечение 
на зъбен кариес е важно да преду-
предим пациентите, че лезията ще 
потъмнее (фиг.3)  Възможно е и 
гингивата временно да с преоцвети. 
Когато се цели лечение на дентино-
ва свръхчувствителност или стопи-

ране на кариозната лезия е препоръ-
чително продукта да се нанася два 
пъти годишно. 

ПРЕВЕНЦИЯ 
НА КАРИЕСА

Систематичния преглед от 
Rosenblatt et al. разглежда публика-
ции в научната литература, касаещи 
използването на SDF между 1966 и 
2006 г., идентифицирайки 99 свърза-
ни с темата статии. Авторите стигат 
до заключението, че SDF е по-ефек-
тивен от флуоридния лак и може да 
бъде ценно превантивно средство. 

Те също така отбелязват, че SDF е 
„безопасен, ефикасен и  рентабилен 
кариостатичен агент, който отговаря 
на критериите на целите за хилядо-
летието на СЗО“ 1.

През 2017 г. Contreras et al. пра-
вят нов литературен преглед и от-
сяват 33 публикации, отговарящи 
на критериите за включване, кои-
то са публикувани между 2005 и 
2016 г. Групата излиза със заклю-
чението, че SDF е „ефективно пре-
вантивно средство в обществени 
медицински центрове среда“ и че 
„показва потенциал за спиране на 
кариозния процес във временното 
съзъбие и при първите постоянни 
молари "(3).

ЛЕЧЕНИЕ 
НА КАРИЕС

Chu et al. провеждат  проучване 
за прилагането на SDF с цел ста-
циониране на кариозните лезии при 
370 китайски деца в предучилищна 
възраст (3-5 години). Те разпреде-
лят пациентите в три групи в зави-
симост от приложеното лечение: 
SDF, натриев флуорид под формата 
на лак и контролна група. Децата 
са били проследявани в продълже-
ние на 30 месеца, като лечение е 
провеждано  на всеки три месеца. 
Пациентите в SDF групата са има-
ли средно 2.8 стационирани лезии 
в сравнение със средна стойност 
1.5 в групата, третирана с флуорен 
лак. Това налага заключението, че 
прилагането на SDF разтвор е по-
ефективно при стациониране на 

дентиновия кариес на временните 
зъби в сравнение с флуоридния лак 
(4). Много подобни резултати по-
лучават и Lo et al., които повтарят 
изследването върху 375 китайски 
деца от 3 до 5 годишна възраст. 
Пациентите са разпределени в три 
групи в зависимост от приложеното 
лечение: SDF, натриев флуорид под 
формата на лак и контролна група 
и  са проследявани в продължение 
на 18 месеца. Резултатите показ-
ват, че в групата третирана с SDF 
новопоявилите се кариозни лезии 
средно са 0.4, в сравнение с 1,2 в 
контролната група. Пациентите в 

SDF групата са имали средно 2.8 
стационирани лезии в сравнение 
със средна стойност 1.5 в групата, 
третирана с флуорен лак (5). 

Clemens et al. лекуват 118 ак-
тивни лезии с SDF в обществена 
дентална клиника в Орегон. Те 
успяват да проследят 102 лезии на 
тримесечен интервал и установи-
ли, че 100 лезии са били стацио-
нирани още след първото нанася-
не и всички лезии след второто. 
Авторите също така не отбелязват 
никаква поява на болка или инфек-
ция и че родителите гледат благо-
склонно на този метод на лечение 
(6).

Възрастните пациенти също мо-
гат да се възползват от благопри-
ятните ефекти на SDF. Zhang et al. 
проследяват  227 пациенти в на-
преднала възраст в продължение 
на 24 месеца. Пациентите са поде-
лени в две групи- пациенти, които 
са третирани с SDF и са получили 
инструкции за поддържане на до-
бра орална хигиена и контролната 
група. Открити са статичстиче-
ски значими разлики между двете 
групи: при пациентите от групата 
SDF има по-малко новопоявили се 
лезии на повърхността на корена, 
отколкото при контролната група. 
Авторите заключават, че SDF, ком-
биниран с обучение по поддържа-
не на орална хигиена, е ефективен 
продукт за предотвратяване на по-
явата на нови кариеси по корено-
вата повърхност и стациониране 
на съществуващите лезии при па-
циенти в напреднала възраст (7).

ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЗЪБНА ЧУВСТВИ-

ТЕЛНОСТ
Castillo et al са провели рандоми-

зирано контролно проучване при 
126 възрастни пациенти, страдащи 
от свръхчувствителност на дентина, 
за да оценят ефективността на SDF 
като десенсибилизиращо средство. 
Те наблюдават редукция на чувст-
вителността на седмия ден, което е 
статистически значимо (р <0,001) в 

сравнение с контролната група и са 
в състояние да заключат, че SDF е 
клинично ефективно десенсибили-
зиращо средство (8).  

НАСОКИ
През октомври 2017, Американ-

ската Академия по Детска Дентална 
Медицина издаде първите базирани 
на доказателства насоки за използ-
ването на SDF при лечението на ка-
риес. Насоките са резултат от систе-
матичен преглед на изследванията 
проведени между 1969 и 2016 г. От 
асоциацията изразиха надеждата си 

насоките да доведат до по-широко 
разпространение на SDF като ле-
чение на зъбния кариес при деца и 
пациенти със специални нужди (9).

АДДМ описва SDF като „най-го-
лямата иновация в детското дентал-
но здраве през последния век след 
флуорирането на водата“, като отбе-
лязва рентабилността и безболезне-
ното приложение на препарата.

Систематичният преглед, на кой-
то се основават насоките, не показва 
неблагоприятни странични ефекти, 
Единствения „недостатъкът“ на ле-
чението е черният цвят на лезиите. 
Възможността за намаляване на 
броя на педиатричните случаи, из-
искващи седиране или обща анесте-
зия, е висока. 

Пациентите, които могат да се 
възползват от лечение с SDF, са 
(10):

Пациенти с висок кариес риск, 
страдащи от активни кавитирани 
кариозни лезии на фронталните или 
дистални зъби. 

Пациенти с поведенчески или ме-
дицински проблеми, които страдат 
от кавитирани кариозни лезии.

Множество кавитирани лезии, 
които не могат да бъдат лекувани в 
едно посещение

Пациенти с ограничен достъп до 
дентална помощ.

Ръководството предлага и следни-
те  критерии за избор на зъб, подхо-
дящ за лечение с SDF 9:

Няма клинични признаци на въз-
паление на пулпата или съобщения 
за спонтанна болка

Кавитирани лезии, които не зася-

гат пулпа
Лезии са достъпни за апликатора, 

напоен с SDF (ортодонтски сепара-
тори могат да се използват за подпо-
магане на достъпа до апроксимал-
ните зони).

Препоръчва се пациентите да се 
проследят две до четири седмици 
след лечението. Стационираните 
лезии могат впоследствие да бъдат 
възстановени. Въпреки това, когато 
лезиите не са възстановени, се пре-
поръчва повторно апликиране след 
две години. 

В заключение, сребърния диа-

мин флуорид е безопасен и ефек-
тивен агент за превенция и лечение 
на зъбния кариес, както и отлично 
средство за повлияване на денти-
новата свръхчувствителност. При-
ложението два пъти годишно е 
минимално инвазивно, рентабилно 
лечение, което показва потенциално 
голяма полза за пациентите от всич-
ки възрасти.

СРЕБЪРНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Макар техниката да не е нова, проучвания доказват, че употребата на  

сребърен диамин флуорид е безопасна и ефективна в борбата със зъбния кариес.

Фиг. 5. Временен молар след третиране

Фиг. 1. Кариес върху кореновата повърхност 

Фиг. 2. Нанасяне на флуоридна компонента

Фиг. 3. Нанасяне на калиевия йодид

Фиг. 4. Кореновата повърхност след нанасяне на продукта
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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”.

Ф О Р У М И Т Е  Н А  Б З С
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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.
038 665171 офис на РК на БЗС-Хасково, 
0879274700 М. Белева, 0885828411 д-р Е. АТАНАСОВА
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.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НФДМ
1.Такса  участие – 40,00 лв.
2.Такса участие членове на РК-Благоевград – 25,00 лв.
/разликата се поема от РК на БЗС-Благоевград/
3. Куверт гала вечеря – 45,00 лв.

Банкова сметка: РК на БЗС - Благоевград
БАНКА: ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ  АД; Гр.Благоевград
IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02; BIC: BPBIBGSF

4. Такса онлайн излъчване – 40 лв. за он-лайн стриймин сайта: www.bzs-srk.bg
При банков превод задължително трябва да се съдържат имената на подателя и ЛПК, като 

в описанието да е записано изрично, че се заплаща за НФДМ гр.Банско 2019 год. 
Банковата сметка е: 
BG96TTBB94001528137143 – Експресбанк        Получател: Нингбо Проект ЕООД

Хотелско настаняване - Гранд хотел Банско
а/  Единично настаняване – 70 лв. с включена закуска;
б/  Двойно настаняване – 44 лв. с включена закуска / на човек /;
в/  Цената включва : ползване на SPA център от 2000 кв.м. /акватоничен басейн, детски 

басейн, шоков басейн, джакузи, инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, парна баня, 
панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс зона, фитнес – 250 кв.м./

г/ Oбяд на блок маса – 15 лв. на човек;

Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ кабина, телефон, сешоар.
Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с ЛАУНДЖ БАР, където пуше-

нето е неограничено.     Работно време от 10.00 до 02.00 часа.
Настаняването става по реда на заявяването и заплащането. Разполагаме и с други хотели.
Телефон за връзка при проявен интерес от Ваша страна: 
0888333860 - Д-р Георги Сойтариев; vasilia_g@abv.bg
Офис на РК Благоевград – 073/ 88 08 29 ; 0887 09 61 09 – Димитрина Калайджийска 
ssbblagoevgrad@abv.bg
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Казват, че който посети 
Египет, променя живо-
та си. Не зная дали е 
така, но посещението 

на „земята на фараоните“ без-
спорно променя възприятието 
за света.

Атлантите ли са построили 
пирамидите, има ли дух “ка“, 
притежавали ли са фараони-
те тайни технологии, наисти-
на ли камерите, построени във 
вътрешността на пирамидите, 
лекуват? Какво се крие под 
Сфинкса и защо египетските 
власти не разрешават разкопки 
там? Плащат ли богати туристи 
цели състояния, за да преспят и 
се докоснат до вътрешността на 
пирамидите и Сфинкса в търсе-
не на красотата, лекарството и 
дългия живот? Страхувам се, че 
въпросите, които поставя древ-
ността пред нас, хората от XXI 
век, са повече от отговорите.

Най-доброто време за пътуване 
до Египет е през пролетта и есента. 
След средата на април се появяват 
т.нар. пясъчни бури, които сериоз-
но могат да ограничат видимостта 
и да затруднят придвижването.

Още с кацането на летището в 
Хургада човек се докосва до мест-
ните нрави. Визата за влизане в 
сраната е 25 евро и се плаща на 
летището, където липсата на ор-
ганизация и африканската нега са 
пълновластни господари. Понесе-
ни от човешкия поток, получаваме 
виза и излизаме за минути, но не 
такава е съдбата на останалите от 
групата.

Избираме организирано пътува-
не в Египет с тридневен круиз по 
река Нил.

Индивидуалното пътуване би 
било затруднено от съображения 
за сигурност и реалната липса на 
пътни знаци на различен от араб-
ски език, ако вземете кола под 
наем. На мобилен сигнал и интер-
нет връзка не може да се разчита 
навсякъде, особено извън големи-
те комплекси.

Много от хората, заети в турис-
тическия бизнес ,имат познания по 
английски език, но често владеят 
заучени фрази и не разбират де-

тайлно въпроса ви.

НА ПЪРВО МЯСТО – 
СИГУРНОСТТА

Мерките за сигурност са сериоз-
ни. За хора, които не са пътували в 
Африка, сигурно първоначалният 
сблъсък ще бъде леко стресиращ. 
Въоръжени пунктове, придружава-
щи конвои от военни, денонощна 
охрана на хотелите, влизане през 
естакада като на летище, ръчна 
проверка на личния багаж, пои-
менни списъци с подпис за пъту-

ване до Кайро, въоръжена охрана 
в рейса. За посетилите вече страни 
като Йордания и Израел мястото 
ще се стори дори спокойно.

Не се усеща напрежение и поли-
цейското присъствие не е натрап-
чиво. Около пирамидите в Кайро 
охраната е дискретна и цивилните 
полицаи дори пазят туристите от 
настойчиви търговци на сувенири, 
което е нещо ново.

Струва ли си човек да се подло-
жи на това? Струва си, още повече, 
че заплахата за туризма, китайски-
те пътуващи, все още са сравни-
телно малко. Най-опасното място 
си остава платото Гиза, защото 
Кайро е невъзможно за контрол 
място. 

ПИРАМИДИТЕ, ХРАМО-
ВЕТЕ И ФАРАОНИТЕ

Дори при поглед от самолета пи-
рамидите изглеждат величествени 
на фона на Червено море.

Морето е красиво, ласкаво и 
приютило прекрасни живи кора-
лови рифове, които любителите на 
гмуркането ценят високо. Пъстри-
те риби и невероятните цветове на 
коралите са отделен омагьосващ 
свят, който дълго ще присъства  в 
спомените ви.

Но първо е историята. Пътуваме 

от Хургада до Луксор през скалис-
та пустиня, отлични пусти пъти-
ща и с въоръжена охрана в рейса, 
осъществявана от добре въоръжен, 
красив и висок египтянин, когото 
веднага наричаме Скалата.

Чувствам се като героиня на 
Агата Кристи. Корабът за нашия 
круиз е английски, стар, но вели-
чествен, с тъмна ламперия, коже-
ни мебели, великолепни салони и 
ресторант, слънчева палуба, релакс 
басейн, а стената на обширната ка-
юта е стъклена и имаме късмета да 
сме от страната на храмовете по 

Нил. Тридневното пътуване пред-
разполага пасажерите за социални 
контакти и нови приятелства. От-
личната храна на борда и доброто 
обслужване ни карат да се чувст-
ваме привилегировани. Кафето с 
кардамон и ароматните египетски 
ягоди в късните следобеди са гъде-
ли за небцето.

Още първата спирка в Луксор ни 
зашеметява. Карнак, храмов ком-
плекс, разположен на 100 хектара 
площ. 30 фараони са строили ком-
плекса по време на своето упра-
вление. Влизаме тържествено през 

булеварда, ограден от прочутите 
фигури с глава на овен. Височина-
та на първия пилон (ограждащата 
стена) е 43 метра. Централните 
колони са с височина 21 метра и 
завършват с цвят на отворен лотос. 
Вървим бавно през построеното от 
Рамзес II, Аменхотеп III и други-
те фараони, стигайки до червения 
храм на Хатшепсут – жената фа-
раон. Обелиски с огромни разме-
ри, прекрасни рисунки, които на-
времето са били цветни, свещено 
езеро и скарабей (свещен бръмбар) 
от розов гранит, който изпълнява 
желания. 

В истинската машина на време-
то попадаме по-късно, сякаш ста-
вайки част от нея. Зашеметени от 
видяното, се оказваме в сумрачен 
малък храм с гигантско легло от 
гранит по средата. Останалите ту-
ристи са сякаш притихнали, дори 
китайците. Не ни се тръгва. На 
излизане четем внимателно надпи-
сите. Тава е свещено място, където 
фараонът се е поставял, за да пре-
мине душата му в отвъдното. Нещо 
като първа станция за пътуване във 
времето. Мисля, че и ние успяхме. 
Спряхме го за дълъг миг в храма 
на Карнак в Луксор, Египет. Мис-
тично, необяснимо усещане.

С бързото падане на здрача, ха-
рактерно за тези географски ши-
рини, вече сме в прекрасно осве-
тения храм на Луксор. Там сред 
светлините и сенките на древност-
та бродим сред шестте статуи на 
Рамзес II, вървим по алеята със 
сфинксове с човешки глави с дъл-

В ТЪРСЕНЕ НА ВЕЧНОСТТА
Египет от Хургада до Асуан и Кайро като спомен от бъдещето

  # ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако сте взели решение за 
пътуване до древния Еги-
пет, то имайте предвид, че 
климатът и преходите из-
искват устойчивост, свет-
ли дрехи, слънцезащита и 
много вода. 

lll

Водата от чешмата не става 
за пиене. Цената на бутилка от 
литър е около 1 долар, като до-
бре би било да купувате само 
от магазини, а не от улични 
търговци. 

На много места около Нил 
има делви със скосени дъна, 
където се утаяват примесите. 
Местните пият от тази вода, 
но не се препоръчва на нес-
викнали с нея, въпреки че е 
безплатна.

lll

В големите хотели има кеш 
машини за обмяна на валута. 
Необходимо е да имате опре-
делена сума в местна валута, 
египетски паунд. Не на всич-
ки места се приемат долари и 
евро.

lll

Роумингът е скъп и закупу-
ването на карта за телефон от 
летището е препоръчително 
(цена 10 – 14 долара). 

lll

Бакшишът е златен стан-
дарт и е неизбежен. Един долар 
е нормално за благодарност 
към камериер, носач, серви-
тьор. Понякога искащите бак-
шиш са много настоятелни.

Служителите в туризма взи-
мат заплати около 40 долара. 
Лекари и зъболекари, около 
120 – 140 долара на месец. Бо-
гатите хора са между 3 и 5% от 
населението на страната.

lll

Струва си да купим ръчно 
изработен и изрисуван папи-
рус, скъпоценни и полускъ-
поценни камъни, парфюми, 
памук, чай, шафран и хибис-
кус. За любителите на добрите 
имитации на световни марки, 
това е раят. Картушът с лично 
подбрани символи и изписва-
не на името е задължителен.

lll

Хигиената в хотелите пет 
звезди е на ниво, а ако сте из-
брали ол инклузив, алкохолът 
в тях е от бутилки и не трябва 
да се опасявате от поднесените 
напитки.

lll

В района на Хургада има 
прекрасни плажове и острови 
с коралови рифове за гмурка-
не. На яхтите не се ходи с обув-
ки и е възможно да е доста вет-
ровито при движение навътре 
в морето.

lll

В момента цените за ту-
ризъм в Египет са ниски, а 
вниманието към туриста е 
по-голямо в сравнение с това 
преди кризата. Все още броят 
на туристите не е голям, като 
това се отнася и до туристите 
от Азия, които в последните 
години наводняват туристиче-
ските обекти по света и имат 
поведение, което не е съобра-
зено с всички останали.

lll

Египет си заслужва да се 
види, почувства, преживее и 
опита, въпреки опасенията 
за сигурността и меко казано 
липсата на чистота извън ту-
ристическите места!

Платото Гиза и пирамидите

Карнак

Храмът в Луксор
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жина един километър. През вели-
чествена колонада достигаме до 
римски храм в дъното на компле-
кса. 

Обелискът от храма в Луксор е 
познат на мнозина. На входа в древ-
ността е имало два обелиска. Сега 
единият краси площад „Конкорд“ в 
центъра на Париж, а другият е са-
мотен и все така величествен в хра-
ма на Луксор. Е, поне войниците на 
Наполеон Бонапарт не са се заба-
влявали стреляйки по колонадите, 
както са постъпили със сфинкса в 
Гиза. Просто храмът е в идеално 
състояние, защото е бил зарит от 
пясъците на пустинята, преди да го 
намери френска експедиция.

Продължаваме пътуването по 
западния бряг на Нил. Прочутата 
Долина на царете. Място е не по-
малко хипнотично от видяното в 
Луксор. Там през 1922 г. е открита 
от англичанина Х. Картър прочута-
та гробница на Тутанкамон.

Златната маска на Тутанкамон се 
съхранява в археологическия му-
зей в Кайро.

Божествени цветове по стените 
и масивни погребални саркофази, 
които е трудно да се представим 
как са попаднали в сърцето на гроб-
ниците с доста тесен вход. Властта 
на фараоните е била неограничена 
и те са се опитали да властват дори 
над неподвластното – времето. И 
май са успели.

Eгиптянитe cмятaли, чe ĸoгaтo 
фapaoнът yмpe, чacт oт нeгoвия дyx 
(„ĸa“) ce зaпaзвa в тялoтo мy. Гpи-
житe пo пoддъpжaнeтo на физиче-
ското тяло тpябвaло дa пpoдължaт 
– зaтoвa то ce мyмифициpaло, a 
личнocттa ce пoгpeбвaла зaeднo c 
вcичĸи злaтни cъдoвe, xpaни, oб-
зaвeждaнe и дpyги полезни за бита 
неща.

Контрастът от мъртвата долина и 
животът на ярките и завладяващи 
фрески в гробниците е невероятен 
и трудно се поддава на разума.

Още по-голяма изненада е хра-
мът на Хатшепсут – жената фара-
он, който обаче се намира от друга-
та страна на хълма, който огражда 
Долината на мъртвите. Жената 
фараон е погребана отделно, в изя-
щен храм, като амбицията ѝ е била 
нейният храм да бъде свързан с 
Долината на царете и останалите 
гробници на фараони с тунел. Дори 
е започната работата по тунела, но 
той не е завършен.

След всичко видяно и преживя-
но колосът на Мемнон с неговите 
17 метра височина ни се струва не 
толкова интересен, въпреки че в 
основата му са статуите на майка 
му и на жена му, които достигат 
до… неговото коляно.

Следват посещения на храма 
Ком Омбо, недовършения обелиск 

на Хатшепсут и храма Фила (храма 
на Изида). Последният е бил полу-
потопен от водите на язовир Асуан, 
но е преместен на остров Аджили-
ка. 

Самото преминаване през шлю-
зовете на Асуан е интересно пре-
живяване, особено на нощна свет-
лина. Пясъчна буря ни пречи да 
видим ясно язовира, но ставаме 
свидетели на това природно явле-
ние, което е ново за нас.

ЛЕКАРИТЕ В  
ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

За храмовете в Есна и в Едфу 
няма да разказвам. Може би тряб-

ва да се каже, че храмовете в древ-
ността са били и своеобразни мес-
та за лечение. Много от жреците 
са владеели изкуството на меди-
цината, което е увековечено във 
фреските. Във храма в Едфу може 
да се видят рисунки с древни ме-
дицински инструменти, рецептата 
за мъжка потентност, правилната 
позиция при раждане.

Древните лекари обичайно раз-
бирали от всичко и лекували всич-
ко, но в Египет се съсредоточавали 
и върху отделни сфери. Тази ранна 
форма на медицинска специализа-
ция е описана за пръв път през 450 
пр. Хр. от Херодот. В свой текст за 
египетската медицина той пише: 
„Всеки лекар лекува една болест и 
нищо повече... някои се занимават 
с очите, други със зъбите, а трети 
със стомаха“.

Съвременните изследвания на 
мумии показват, че много египет-
ски владетели са страдали от зат-
лъстяване и диабет. Пример за това 

е жената фараон Хатшепсут, която 
на саркофага си е изобразена висо-
ка и атлетична, а всъщност е била 
доста пълна и дребна.

ПОДВОДНОТО  
ЦАРСТВО НА  

ЧЕРВЕНО МОРЕ

Преживяването в Египет не би 
било пълно без гмуркане във води-
те му. 

Взимаме организирано пътуване 
с яхта до остров Грифин с обяд и 
шнорхелинг. 

Дори хора, които не обичат во-
дата, плуването и преживяванията, 
свързани с нея, са запленени. От-
ново имаме двоен късмет. Яхтата е 
съвсем нова и безропотно оставяме 
обувките и предишните си мисли и 
грижи в шкафа.

На прекрасния съд се оказва и 
един българин, известен египтолог, 
заедно със свои колеги. Разказва в 
детайли за историята и храмовете 
около Луксор, които вече посети-
хме. 

Казва ни, че историческото бо-
гатство по долината на Нил е в 
опасност. След построяването на 

язовира в южния Асуан нивото на 
реката се вдига, както и нивото на 
подпочвените води. Разливите на 
реката са различни. Във всеки храм 
видяхме прочутия нилометър, кой-
то датира от хилядолетия. С него 
още древните са следели нивото 
и разливите на Нил. По много от 
колоните на храмовете се виждат 
белезникав прах и петна. Влага-
та бавно, но неуморно разрушава 
всичко по пътя си. Това е в резултат 
именно на покачването на ниво-
то на Нил и подпочвените води. И 
именно там, в ръкавите на реката, 
има крокодили, а не в самата река.

Благодарение на вълшебството 
на подводните багри на Червено 
море спираме отново времето. Зе-
лено, жълто неоново синьо. Все-
възможни риби, раковини, раци 
и морски животни. Трябва да се 
преживее. Бял коралов пясък и 
леко студена вода, около 18 – 20 
градуса. Измръзнали, но щастли-
ви, се връщаме на палубата, където 

ни очакват безалкохолни коктейли, 
десерти и вълшебните ръце на ма-
сажистката на яхтата. 

Поради съображения за сигур-
ност и ситуацията в съседен Судан 
не успяваме да видим може би едно 
от най-интересните места, големи-
ят храм на Рамзес II в Абу Симбел. 
Храмовият комплекс е твърде бли-
зо до границата със Судан, едва на 
30-тина километра.

В ПЛЕН НА  
ВЕЧНОСТТА В ГИЗА

Пирамидите на платото Гиза в 
Кайро ни очакват, както и прочути-
ят археологически музей, където се 
съхраняват всички значими архео-
логически паметници и артефакти. 
Съкровището на Тутанкамон, с 
прочутата златна маска, е в отде-
лен раздел и се помещава в метал-
на клетка с решетки. В момента се 
изгражда нов музей, където сигур-
ността и удобството на туристи-
те ще бъдат високи. Той се строи 
непосредствено до пирамидите в 
Гиза и ще бъде чудо не по-малко от 
самите тях, ако се съди по мащаба.

След шеметното движение по 
улиците на Кайро и нека го кажем 

направо, след мърсотията и откро-
вената мизерия, пирамидите в Гиза 
ни посрещат с великолепно време 
и безмълвно, поразяващо величие. 
Температура на въздуха е 26 граду-
са по Целзий с лек бриз.

До момента са открити 138 пира-
миди, повечето са построени като 
гробници на фараони. Най-ранната 
пирамида е от 2630 години пр.н.е. 
Това е пирамидата Джосер, като ар-
хитект на пирамидата и комплекса 
който я заобикаля е Импотеп. Хе-
опсовата пирамида е най-голямата 
пирамида. Тя е едно от „Седем-
те чудеса на античния свят“ и от 
всичките е единственото оцеляло 
до ден-днешен.

Върховете на някои от пирами-
дите и върховете на обелиските са 
били покрити със злато, като по 
този начин са се виждали отдалече, 
огрени от лъчите на слънцето. Те 
са служели и за сигурен ориентир 
в пустинята.

Трите пирамиди: на Хеопс, Хе-

френ и Микерин, са разположени 
в права линия. Пирамидите се на-
мират на западния бряг на Нил, в 
Мемфиския некропол. Древните 
египтяни вярвали, че това е земята 
на смъртта, защото на запад заляз-
ва Слънцето. Техните домове са се 
издигали на източния бряг на река-
та. 

Някои изследователи смятат, че 
Гиза е било пристанище и по вода 
са докарани каменните блокове на 
пирамидите с тегло от 2 до 25 тона. 
Погребалните камери вътре в пи-
рамидите са изработени от гранит, 
който се среща в района на днеш-
ния град Асуан. Няма неоспорими 
доказателства как точно са постро-
ени пирамидите и каква е тяхната 
действителна функция.

Смята се, че сечението, в което 
се фокусират трите вида енергия 
– биологична, земна и космическа, 
се намира на една трета от основата 
към върха на пирамидата. Според 
някои изследователи пирамидал-
ната енергия действа на клетъчно 
ниво и няма връзка със самовну-
шението, т.е. дори и да не вярвате, 
пак ще има лечебен ефект. На тази 
височина обикновено са входовете 
на пирамидите, които могат да се 
видят и днес. 

Най-голяма е пирамидата на Хе-
опс (с височина 147 m и дължина 
на всяка от четирите страни 230,4 
m), която е почти изцяло запазена. 
Завършена е през 2580 г. пр. Хр. за 
около 20 години. Липсват мрамор-
ната облицовка и върхът ѝ. Външ-
ната облицовка на пирамидата е 
открадната и вероятно използвана 
за строежи в Кайро. Пирамидата на 
Хефрен е по-малка, а тази на Мике-
рин Менкаур е съвсем скромна. От 
трите пирамиди само тази на Хе-
френ все още има частично запазе-
на оригинална мраморна облицов-
ка. Интересен факт е, че султанът 
Ал Азис Осман (1171 – 1198 г.) ре-
шил да събори пирамидите в Гиза. 
Той започнал с Микерин Менкаур, 
но се отказал след 8 месеца, тъй 
като задачата е била непосилна. 

СФИНКСЪТ  
ТЕ СЛЕДИ С ПОГЛЕД

Пирамидите са хипнотична глед-
ка и са извън, поне моите, предста-
ви за реалност. 

Но истинският ми фаворит е 
Сфинксът, или Великият Сфинкс, 
с размери 20 m височина и 73 m 
дължина. Построен е през 3530 пр. 
Хр. от фараона Хафре. Смята се, че 
лицето е портрет на владетеля. Ця-
лата фигура с глава на човек и тяло 
на лъв пази гробницата на фараона 
от злите сили, както и пирамидите 
на другите владетели.

Въздействието му е почти физи-
ческо. На човек не му се разделя 
с него. Гледката към пирамидите 
е спираща дъха и провокираща 
съзнанието на съвременния човек, 
закърмен с доказателствата на на-
уката.

Срещата с пирамидите и Сфинк-
са е ирационално и прекрасно пре-
живяване с елементи на забавяне 
на усещането за време, както при 
всяко вълнуващо пътуване!

Емилия Караянева

Дворът на хотела ни в Хургада

Фила

Нил с традиционната лодка фалука, която се движи с платна
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Солите на д-р Шуслер в ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Улцерозни проблеми в устната кухинa

ШС №5 K phоs D6

3х2 т. дневно  – Клетъчно 
възстановяване и регенерация; 
препоръчва се навсякъде, 
където има тъканен разпад

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ на Шуслерова сол №5 в денталната практика:

� Стоматит с гнилостен дъх  
� Пародонтит с кървяща гингива
� Некротични процеси в устната кухина (деструкция), особено при наличие 

на множество девитализирани и/или гангренозни зъби
� Кафяв налеп на езика със сухота на лигавицата
� Бруксизъм (съвместно с ШС №9 Natrium phosphoricum D6)
� Нервни пациенти (съвместно с ШС №7 Magnesium phosphoricum D6)
� Невралгия (съвместно с ШС №2 Calcium phosphoricum D6 и ШС №7 Magnesium 

phosphoricum D6)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ в човешкия организъм:

� Антисептикът в Шуслеровата биохимия — инфекци-
озни състояния, спомага отделянето на детритни 
материи.

� Енергизиращо средство — при астенични  състояния, 
поради тройния стимулиращ ефект върху органите 
(клетъчна обмяна, нервна система, мускулатура).

� Подпомага клетъчното възстановяване и регенера-
ционната способност на организма. 

� Решаващо влияние върху кръвообращението

Оригиналните Шуслерови соли се произвеждат от DHU, Германия (Немски хомеопатичен съюз), 
на хомеопатичен принцип в такава концентрация, в която се намират разтворени в цитоплаз-
мата на клетката. Именно това ги прави изключително безопасни и подходящи за употреба от  
бременни и кърмачки, от  пациенти с тежки хронични заболявания, от малки деца.

Шуслерова сол №5 Kalium phosphoricum D6

 � Септични състояния  � Клетъчна регенерация  � Енергизиращо средство

УТВЪРДЕНИ КОМБИНАЦИИ
Ортодонтско лечение – като допълнение

ШС №4 K chl D6 3 табл. сутрин

ШС №8 Na chl D6 3 табл. вечерШС №1 Ca flu D12
3х2 т. дневно  – 
Периост, еластичност 
на тъканите

ШС №5 K phоs D6

2х2 т. сутрин и обед  – 
Клетъчна обмяна, нервна 
система, мускулатура, 
кръвообращение

Бруксизъм

ШС №4 K chl D6 3 табл. сутрин

ШС №8 Na chl D6 3 табл. вечер
ШС №5 K phоs D6 2х2 т. сутрин и обед –

Укрепва психиката

ШС №9 Na phоs D6
3х2 т. дневно  – 
Регулира киселинността в 
организма
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НАКРАТКО

ПРОДАВА:

Продавам останали пособия 
за оборудване на стоматоло-
гичен кабинет на атрактивни 
цени! (Петрита; провизорни 
корони; мензури и др.) тел: 
0878671036;  Д-р Божинова.

Продавам разработен ден-
тален кабинет в курортния 
град Китен. Работи се целого-
дишно. За подробности - тел. 
0898737059

Продавам работеща дентал-
на практика в центъра на гр. 
Бургас. Цена по договаряне. 
За контакти 0888441066 - д-р 
Юлия Иванова.

Продавам пълно стоматоло-
гично оборудване на изгодна 
цена с 2бр.стом.стол.(текмил, 
дентсан) работещ дентален ка-
бинет в центъра на гр. Карлово 
GSM: 0889840317

Продавам турбинен нако-
нечник с пушбутон. Може и с 
избивач! Марка "Rein" Цена 
100лв. тел:0878671036, Д-р Бо-
жинова.

Продавам стоматологичен 
стол Юнит ЮС-7М, амалгамо-
бъркачка с дозатор и швейцар-
ски ултразвук.

Телефон: 0898/ 740 145 
Продавам стоматологична 

машина "Media"в отлично със-
тояние периферия, турбинен на-
конечник и други. Приставки за 
ел.диагностика и ел. каутериза-
ция, наконечници. Цена:400лв. 
Д-р Божинова тел. 0878671036

Продавам стоматологична 
машина МЕДИЯ-ЮС-5, напъл-
но рециклирана с претапициран 
стол за пациента, заедно със сух 
стерилизатор. Цена по догова-
ряне. Тел.: 087729309

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

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

Продавам стоматологична 
машина "Media"в отлично със-
тояние периферия, турбинен на-
конечник и други. Приставки за 
ел. диагностика и ел. каутериза-
ция, наконечници. Цена:400лв. 
Д-р Божинова тел. 0878671036

Продавам дентална практика 
в Пазарджик, оборудвана и ра-
ботеща, отлична локация, 2 ка-
бинета 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. Практи-
ката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. 
”Лазар Стоев” № 1. За контакти: 
Д-р Лилова – 0889 59 76 29

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

Продавам зъболекарски кле-
щи и лостове изгодно. За кон-
такти: 0898 740 145

Продавам стоматологична 
машина "Адонис" с горно окач-
ване, с компресор. Машината е 
в много добро състояние. Теле-
фон за контакт 0898 735 631

Продавам автоклав Екостери, 
чешки, използван, но като нов. 
Д-Р Георгиев, тел:0887003868

Продавам сух стерилизатор 

Шолте, френски, използван, 
перфектен. 

Д-Георгиев тел: 0887003868 

ДАВА ПОД НАЕМ:

Давам под наем, модер-
но оборудван стоматологичен 
кабинет, работещ. гр. Плов-
див. Ж.к. Тракия. За контакти: 
0876860727

Давам новообурудван стома-
тологичен кабинет под наем. гр. 
София, квартал Надежда .

д-р Йорданова тел. 0887 05 99 
69

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

Отдава се смяна под наем в 
денонощен спешен кабинет по 
дентална медицина в гр. Плов-
див. За информация: Д-р Ата-
насов – 0885/ 88 00 43 или д-р 
Славова – 0885/ 84 48 42

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

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

Давам под наем оборудван 
стоматологичен кабинет в гр. 
Пловдив. За информация: 0897/ 
988 845

Дава се под наем смяна и 
кабинет /дентален/, обзаведен, 
оборудван, работещ, в центъра 
на гр. Пловдив. За информация: 
0898/ 35 75 34

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски ка-
бинет, 35 кв .м., гр. Пловдив, 
кв. „Прослав”, до пощата. За 
контакти: 0888 27 02 38 – Иван 
Бакалов

Давам кабинет под наем, ра-
ботещ 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 
стоматологичен кабинет в гр. 
Пловдив. За контакти: 0898 35 
75 34 – Д-р Петрова

Давам смяна под наем в обо-
рудван дентален кабинет нами-
ращ се до Германо-българската 
лаборатория в гр.Пловдив, кв 
Съдийски. За информация - Д-р 
Трендафилов - 0877 76 90 99. 

ТЪРСИ:

Лекар по дентална медици-
на търси работа на смени в гр. 
Асеновград или околността. За 
контакти: 0884/ 72 92 41

Спешно търся смяна под 
наем в дентален кабинет, за 
предпочитане в ж. к .Люлин, гр. 
София. тел.: 0888937134 Д-р Д. 
Димитрова

Търся да закупя дейст-
ващ стоматологичен каби-
нет в Западните на райони на 
град София до 30 40 квадрата 
0878656766

Търся новозавършил зъболе-
кар или такъв без стаж за рабо-
та в разработен кабинет в Стара 
Загора - на заплата. Д-р Георги-
ев, GSM 088 26 52 410

УС НА РК НА БЗС -
ГР. ВРАЦА 

честити юбилея на д-р Олга Иванова, като й 
желае здраве, късмет, професионални  успехи и 
много щастливи мигове!

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

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

лите годишнини на д-р Жана Рускова, д-.р Пе-
тър Календарски, д-р Александър Горанов, д-р 
Костадин Николов, д-р Дарина Михайлова и д-р 
Ибрахим Карамешинов, 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 Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Ваня Стойкова Михалева, като 
и желае да бъде здрава, много късмет, лично щас-
тие, чудесни мигове и много лични и професио-
нални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

С ПО-ВИСОК 
РИСК ЗА ЗДРАВЕТО

Някои професии крият значително по-висок риск 
за здравето от други. Логично е медицинска сестра в 
спешно отделение например да е по-предразположена 
към зарази от адвокат, работещ в офис. От Business 
Insider са направили класация на 18-те най-опасни 
професии от гледна точка на опасността за здраво-
словното състояние. Те са взели под внимание шест 
фактора: риск от зараза, риск от инфекции, излагане 
на радиация, риск от изгаряния, порязвания, ухапва-
ния, опасни условия на труд и прекарано време в сед-
нало състояние.

Очаквано, немалка част от изброените 18 занаята, 
опасни за здравето, са свързани точно с опазването 
му. Въпреки това, малко изненадващо най-опасната 
за здравето професия, според Business Insider, е тази 
на зъболекарите. Веднага след тях се нареждат стю-
ардесите, а на „почетното“ трето място са класирани 
анестезиолозите. У нас те са изчезващ вид, а шегата 
гласи, че е по-вероятно да попаднеш на анестезиолог 
в здравното министерство, отколкото в лечебно заве-
дение. От последните четирима министри трима са 
именно с тази специалност: двамата служебни мини-
стри – проф. Николай Петров и д-р Мирослав Ненков, 
както и сегашният министър – д-р Петър Москов.

Четвъртата позиция също е заета от лекарска спе-
циалност, но не в хуманната медицина. Тук стоят ве-
теринарите. На пето, шесто и седмо място по риск за 
здравето са отново доктори – дерматолози, хистолози 
и хирурзи.

Извън челната десетка попадат парамедиците. Те 
заемат 11-о място, а медицинските сестри са на 14-а 
позиция в тази класация, в която последни са наре-
дени радиолозите. Така излиза, че половината от из-
броените рискови професии всъщност имат за цел да 
го пазят.   

В не особено престижната осемнайсетицата влизат 
още пилотите, миньорите, технолозите в ядрени цен-
трали, служителите на нефтени платформи и в хими-
чески фабрики, огнярите, асансьорните и хладилните 
техници. 

СЗО: БЕЗДИМНОТО  
ПУШЕНЕ НЕ НАМАЛЯВА 

ОПАСНОСТТА ОТ РАК 
Устройствата за бездимно пушене на тютюн и елек-

тронните цигари не помагат в борбата с рака и пуша-
чите и правителствата да не се доверяват на произво-
дителите на цигари за предимствата на тези продукти. 
Това предупреди Световната здравна организация 
(СЗО) в най-новия си доклад за борбата с тютюнопу-
шенето.

В текста се казва, че гигантът "Филип Морис ин-
тернешънъл" например опитва да се представи като 
партньор, подхождащ отговорно към общественото 
здраве и за целта използва кампанията си Unsmoke, 

подканваща хората "да направят промяна към една 
по-добра алтернатива".

Всъщност, казват от СЗО, кампанията има за цел 
да поддържа пушенето като обществено приемливо 
поведение, докато в същото време обърква потреби-
телите с термини като "бездимни продукти", които 
може да се отнасят за продукти с отровни емисии и 
неизвестни краткосрочни и дългосрочни ефекти за 
здравето. Раян Спароу, говорител на "Филип Морис", 
коментира за "Ройтерс", че подобна позиция на СЗО 
затруднява предоставянето на по-безопасни възмож-
ности за онези, които не могат по друг начин да отка-
жат пушенето.

"Няма спор, че най-доброто е изобщо да се спрат 
цигарите и никотина. Но реалността е, че много хора 
не го постигат и ние не можем да ги загърбим. Орга-
низации като СЗО трябва да спрат да говорят на пуша-
чите и да започнат да слушат."

Но авторите на доклада казват, че тютюневата ин-
дустрия се опитва да спечели уважение чрез манипу-
лативни послания от типа на това, че продуктите ѝ са 
част от стратегия "за намаляване на вредите", макар 
че цигарите продължават да са 97% от целия пазар на 
тютюн по света.

МОДЕРНАТА 
ЗАВИСИМОСТ 
НОМОФОБИЯ

Разработен е закон от антиелитарното Движение "5 
звезди" в Италия (Д5З), насочен към предотвратява-
не и третиране на нарастващото явление на пристра-
стяване към мобилни телефони и компютри, особено 
сред младите хора.

Законопроектът се стреми да повлияе върху така 
наречената "фобия без мобилен телефон"(известна 
още като "номофобия") или страхът да няма редо-
вен достъп до социални мрежи или приложения за 
съобщения. Проектозаконът предлага образователни 
програми за родители, за да откриват прекомерната 
употреба на мобилни телефони при деца. Законопро-
ектът също така предвижда планове за "образование 
за добросъвестно използване на интернет и социални 
мрежи" в училищата и университетите. Номофобията 
засяга най-вече младите хора, като често им пречи да 
спят добре през нощта. Половината от италианците 
на възраст 15-20 години се консултират с мобилни-
те си телефони най-малко 75 пъти на ден, съобщиха 
италианските медии за проучването на Националната 
асоциация на технологичната зависимост. Около 61% 
от италианците използват таблета или мобилния си 
телефон в леглото, според друг доклад, публикуван 
през юни, като числото нараства до 81% сред 18-34 
годишните. Управляващите заявиха в своя проект, че 
пристрастяването към мобилни телефони е сравнимо 
с пристрастяването към хазарта, което по идентичен 
психопатологичен начин се намесва в производството 
на допамин.
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