20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН
Бербери,
цветове,
история и
съвременност в
едно кралство

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

НАЗАД КЪМ ПРИРОДАТА

ЕЛЕГАНТЕН БАЛАНС
МЕЖДУ ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА

ПРЕДШЕСТВЕНИК
НА СЪВРЕМЕННАТА
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ

Казват, че числото седем е число на успеха и богатството. Седмият форум, организиран от РК на БЗС – Хасково, събра
много лекари по дентална медицина...

Разделянето по специалности в египетската
медицина е факт отбелязан още от Херодот. Професията на стоматолога започва да съществува в
Египет в началото на третото хилядолетие.
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Официалната премиера
на „Граждани с безсмислен вот” – новата публицистична книга на проф.
Валентин Мутафчиев се
състоя на 11 септември
в Театър „Българска армия“, Зала „Миракъл“.
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РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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Разбрах за чартър от
Варна до Мароко и без
умуване се качих на самолета. Почти без подготовка, се озовах в Kingdom of
Morocco.

Граждани с
безсмислен вот
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

СВЕТОВЕН ГОДИШЕН
КОНГРЕС НА FDI – 2019 Г.

Т

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

Българин е избран в Борда на
Световната дентална федерация

ова е повторен успех за д-р
Николай Шарков и Българския зъболекарски съюз
(БЗС) в Световната дентална
федерация (FDI). Председателят на
БЗС бе избран за втори тригодишен
мандат за съветник в Борда на организацията от първо гласуване.
Той е единственият представител
на Източна Европа на такова високо
ниво. Изборът се състоя по време на
Световния годишен конгрес на FDI,
който се проведе от 5 до 8 септември
т.г. в Сан Франциско, Калифорния. В
него взеха участие над 31 000 представители на денталната професия от
над 130 дентални асоциации от целия
свят.
Световната дентална федерация
има стратегия за оралното здраве до
2020 година, а сега подготвя и тази до
2030 г.
На стр.2

Н

#КАЛЕНДАР

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.

„За оптимално орално здраве“, мотото на Световния ден на оралното здраве, издигнато от водещите фигури на FDI

ПЪТЯТ КЪМ ПРОЕКТА ЗА
СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

а проведеното на 13 септември т.г. заседание на
Комисията за изработване на Специални правила
за добра медицинска практика
бяха разгледани изработените от отделните работни групи текстове по направления.
След приетите предложения за
детайлни корекции и допълнения се взе решение за провеждане на отделно заседание
на лекарите по дентална меди-

цина, които са основни автори
на текстовете. На 23.09.2019,
независимо, че е почивен ден,
ще се проведе поредното заседание само с авторите на отделните направления на бъдещите Специални правила. На
това заседание трябва да бъде
оформен проектът на документа, който ще се предложи на заседанието на УС на БЗС на 27
септември и ще бъде публикуван на сайта на БЗС за широко

ИНТЕРВЮ

ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ
Е ОПТИМАЛНО, КОГАТО
Е ЧАСТ ОТ ЗДРАВ ЧОВЕК

обсъждане.
Горещо бе лятото за изработващите Специалните правила на
лекарите по дентална медицина.
В множеството срещи и дискусии, при спазване на приетия регламент за работа, бяха изработени предложения за Специални
правила за лекарите по дентална
медицина.
През август работните групи
проведоха доста интересни срещи, в които трябваше да постиг-

ПИСМО ДО МОН

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
СЪЗДАВАНЕТО НА
НОВ ФАКУЛТЕТ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Днес ние живеем в едно слабо, почти
упадъчно общество, чиято сила на вземане на решения се прехвърли от политиката към икономиката. Като се има
предвид, че оралните заболявания все
още са най-разпространените в света,
ние носим отговорност...
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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.

нат съгласие и да се калибрират,
както наричаме нагласата си
един спрямо друг, подчерта в
началото на заседанието, проведено на 13 септември в София,
доц. П. Станимиров, председател на Временната разширена
работна комисия за изработване
на Специалните правила.
Многократно бе подчертавано, че заданията от самото начало не бяха напълно ясни.
На стр.3

ИНОВАТИВНО

МУ-ВАРНА ОТКРИ ЗАЛИ
ЗА СИМУЛАЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Нови зали за симулационно обучение
на студенти по дентална медицина в
Медицински университет – Варна бяха
открити с водосвет за здраве и успех.
Лентата прерязаха министърът на образованието и науката на Република
България г-н Красимир Вълчев...
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НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“ 2020 Г.

стр. 4

МЗ СУБСИДИРА БАЗИТЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТАТА,
ФИНАНСИРАНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА ПО КЛИНИЧНИ
СПЕЦИАЛНОСТИ
Във връзка с влезлите в сила промени в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването, Министерството на здравеопазването изпрати писмо до всички
регионални здравни инспекции, с което обръща
внимание, че с приетите промени МЗ вече субсидира базите за обучение за местата, финансирани
от държавата по клинични специалности.
Ръководителите на базите за обучение, които
желаят да заявят места, финансирани от държавата за 2019 г. и 2020 г., и все още не са го направили, трябва да представят на директорите на
регионалните здравни инспекции своите предложения.
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СВЕТОВЕН ГОДИШЕН
КОНГРЕС НА FDI – 2019 Г.

Българин е избран в Борда на Световната дентална федерация

Момент от награждаването с почетна грамота, заедно с изпълнителния директор на Канадската
дентална асоциация, г-н Клод Пол Бовен

С

От стр.1
ред най-големите проблеми са застаряващото население и увеличаващият се брой на
възрастните хора в световен мащаб. Другият сериозен проблем
е миграцията.
FDI работи активно за това,
оралното здраве да бъде признато като основна част от общото
здраве и добруване на човека.

По време на церемонията ADA
награди американския конгресмен Майк Симпсън, най-дългогодишния зъболекар в Камарата
на представителите на Съединените щати, с наградата за заслуги през 2019 г. Като водещ глас
в областта на стоматологията в
правителството на Съединените
щати, конгресменът Симпсън
е изиграл важна роля при приемането на Закона за дентално

Д-р Р. Дамянов, д-р Н. Шарков,
д-р Т. Михайлова, д-р Б. Полимиров, д-р Б. Миланов и д-р Св.
Гачев, участници в Световния
конгрес на FDI-2019

Световната дентална федерация (FDI) и Американската
дентална асоциация бяха съорганизатори на най-голямото световно дентално събитие, което
се проведе в конгресния център Moscone в Сан Франциско,
САЩ.
Официалната церемония по
откриването започна с дефиле
на знамената на страните участнички. Президентът на FDI, д-р
Кетрин Кел и президентът на
Американската дентална асоциация (ADA), д-р Джефри Коул,
приветстваха Марк Уолбърг,
американски актьор и филантроп, който бе водещ лектор.
Той основава фондацията „Марк
Уолбърг“ през 2001 г., за да подкрепи деца и тийнейджъри в неравностойно положение. Целта
на неговото участие в Световния
конгрес е да се обърне внимание
на изписването на опиоиди без
рецепти и епидемията от зависимост към тях в САЩ и по света.
Самият той се е борил със зависимостта си години наред.

матолози“, каза д-р Катрин Кел,
президент на FDI.
FDI провежда избори всяка
година по време на Общото събрание и заседанията на Съвета.
Д-р Герхард Зеебергер, Италия, ще бъде президент на Световната дентална федерация
през следващия двугодишен
мандат. След това от него ще
поеме щафетата проф. Ихсане
Бен Яхя (Мароко), а ковчежник
ще бъде д-р Грег Чадуик (САЩ).
Генералното събрание на организацията връчи и първия медал
на името на Чарлз Годън, основател на Федерацията, на проф.
Джон Кларксън за 30-годишната
му работа в структурите на FDI.
За нови редовни членове бяха
приети: Асоциацията на зъболекарите в Република Сръбска
(Босна и Херцеговина) и Камарата на лекарите по дентална
медицина в РС (Босна и Херцеговина).
Тази година Общото събрание на FDI прие осем политически решения, отнасящи се
до: Достъп до орално здравеопазване сред уязвимите групи
от населението; Управление на
антибиотичната резистентност
в стоматологията; Кариозни
лезии и възстановително лечение; Непрекъснато обучение
чрез eLearning; Международно

Д-р Св. Гачев и д-р Б. Миланов по време на деловата работа на конгреса

здраве.
„Световният конгрес на FDI
бе една от най-големите и найпосещавани съвместни стоматологични срещи в най-новата
история. Горди сме, че си сътрудничим с ADA, изграждаме
присъствието си тук, в Съединените щати, и празнуваме, че сме
част от световната мрежа от сто-

етично наемане на специалисти
по орално здраве; Превенция и
контрол на инфекциите в денталната практика; Малоклузии в
ортодонтията и оралното здраве;
Репариране на възстановявания.
Следващият Световен стоматологичен конгрес за 2020 г. ще
се проведе в Шанхай, Китай, от
1 до 4 септември 2020 г.

Почетната грамота на БЗС за участие в проекта „Подкрепа на членство“. Тази година бяха отличени само две дентални асоциации, БЗС
и Канадската дентална асоциация

# ИНТЕРВЮ

ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ
Е ОПТИМАЛНО, КОГАТО Е
ЧАСТ ОТ ЗДРАВ ЧОВЕК
Д-р Герхард Зеебергер,
президент на Световната дентална
федерация (2019 – 2021)
Д-р К. Кел и новоизбраният
президент на FDI,
д-р Г. Зеебергер

К

акви са Вашите приоритети за следващите две години?
Д-р Герхард Зеебергер: Моите приоритети се ръководят
от Стратегическия план на FDI за 2018 – 2020 г. и трите
му стратегически фокусни области: членство, застъпничество и
трансфер на знания. Любимата ми тема е застъпничество, тъй
като имаме фундаментална нужда от това.
Днес ние живеем в едно слабо, почти упадъчно общество, чиято сила на вземане на решения се прехвърли от политиката към
икономиката. Като се има предвид, че оралните заболявания все
още са най-разпространените в света, ние носим отговорност за
щателно разглеждане на конфликта на интереси в денталните и
медицинските изследвания и политиката за орално здраве. Воденето на света към оптимално орално здраве, каквато е визията на FDI, може да бъде постигната само с подкрепата на нашите
корпоративни партньори. Чрез прозрачни работни взаимоотношения и справяне с всички потенциални конфликти на интереси, занапред ще осигурим най-доброто медицинско лечение и
грижи за нашите пациенти.
Кога се присъединихте към FDI и какво Ви вдъхнови да станете активен член на организацията?
Свързах се с FDI през 2004 г., като национален служител за
връзка и председател на Италианската стоматологична асоциация (AIO). Никога не съм търсил определена позиция. Колегите
ми се довериха, а нуждите на техните общности бяха най-силното ми вдъхновение. Доверието е причината за всяка позиция,
която заемах в FDI от 2007 г., първо като председател на Европейската регионална организация, а след това като член на Съвета, оратор и избран президент на FDI.
Визията на FDI е „водене на света към оптимално орално
здраве“. Какво означава „оптимално орално здраве“ според Вас?
Оптималното орално здраве е силно свързано, но не се ограничава до определението за орално здраве на FDI. Терминът
„оптимален“ оставя място за интерпретация и моето скромно,
макар и субективно, тълкуване е: оралното здраве е оптимално,
когато е част от здрав човек.

СЪСЛОВНИ
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ПЪТЯТ КЪМ ПРОЕКТА ЗА
СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА
Б

От стр.1
езспорен успех в хода на в работата бе уеднаквяването на
разбиранията и достигането до
почти консенсусен текст.
Сред основните трудности бяха:
хетерогенност на работните групи;
липсата на формирани индивидуални отговорности, отсъствието на
достатъчно ясно разпределение на
ангажиментите между участниците,
конкретна работа само на неколцина
лекари по дентална медицина, повече
критика, отколкото конкретни текстови предложения, физическо отсъствие на заявили желание да участват
и, разбира се, „мъртви души“ (присъстващи в групите без изказано мнение и без желание за интелектуално
усилие). Изработените текстове за
проекта на Специалните правила не
са съвършени и във времето вероятно
ще бъдат подложени на точни корекции, доуточнявания, изключвания
или включвания. Важно е, че бе показан модел на мислене на Комисията
по отношение на това какво би трябвало да представляват Правилата.
Правилата не разглеждат стандарти, не разглеждат определения,
не дефинират специалности, не
дефинират обеми и поле на активност на съответните специалности,
а дефинират по-скоро практиката
в един амбулаторен кабинет за дентална медицина от общ профил.
Доц. П. Станимиров: „Имам
дълбоко вътрешно смущение по някои точки. Те касаят това, че ние
изработваме правила по принцип. В
същото време нямаме ясно дефиниране за това какви са плащанията
за тези правила. Това е нещо, което
не може да бъде поставено като
въпрос и най-вече, когато говорим
за процедури, които директно не се
заплащат, а в същото време имат
пожелателен характер, каквато е
профилактиката.
Видях се с д-р Николай Шарков.
Той ми каза, че на конгреса на Световната дентална федерация (FDI),
в който е участвал, почти всичко е
профилактика - профилактика на
кариес, пародонтопатиии, оралното здраве и пр. Да, това е така. Зад
това вероятно стоят институциите, държавата и стават съответните плащания“.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗЪБНИЯ КАРИЕС
Този раздел е изготвен от колектив с главен работещ д-р Райчев. В
него се съдържат и описания на възможните последици и усложнения,
нежелани ефекти. След обтуриране
може да има някои оплаквания, които
да бъдат интерпретирани като нормални. Всъщност те са наблюдавани
нормално, а не като изява на недобре
свършена работа и това е отразено в
текста.
Д-р Светослав Гачев за пореден
път подчерта по време на заседанието, че е необходимо разделите да
имат еднаква структура, еднакъв стил
и еднакво принципно съдържание.
Той изрази опасение, че там, където
даваме на контролния орган тези усложнения, означава, че всеки пациент
ще може въз основа на това да претендира към всеки лекар по дентална
медицина.
Денталната медицина в България
се базира на лечебни заведения за
първична извънболнична дентална
помощ, осъществявана от лекари по
дентална медицина, притежаващи
всички необходими изисквания съгласно закона, подчерта д-р Н. Шарков. В Европейския съюз също денталната грижа се реализира основно

на базата на лечебни заведения за
първична извънболнична помощ. Наред с това подчертаваме факта, че в
Европейския съюз съществуват само
две признати специалности по дентална медицина – орална хирургия и
ортодонтия. В Република България от
над 9500 лекари по дентална медицина са регистрирани единствено около
180 специализирани практики.

ЕНДОДОНТИЯ
Раздел „Ендодонтия“ бе изготвен и
обсъждан в групата при предоставен
много широк текст. Бяха направени
много големи съкращения, за да се
избегнат текстове от методични ръководства и гайдлайни. Тежестта по
изработването на текста падна върху
индивидуални хора, като имаше и вътрешни препоръки.
Оживена дискусия предизвика казусът, когато пациентът не идва на
посещенията си. Кога приключваме
едно ендодонтско лечение поради
отсъствие на пациента? Неидването не веднъж, два или три пъти на
пациент при отворен ендодонт, само
по себе си е лош прогностичен фактор. Трябва да има защитни текстове,
които да казват, че при неявяване или
пациентът се информира, че това застрашава здравето на неговия зъб,
респективно неговото общо здраве.
Необходимо е да има един текст, кой-

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
На заседанието бе припомнено, че
Детската дентална медицина ще
бъде самостоятелно обособена глава
в специалните правила, въпреки че
не е за общопрактикуващия лекар по
дентална медицина. Става дума за
лечение на кариес и на ендодонтия
в детската възраст, както и за профилактика. Предоставеният обем на
предложенията бе голям, първоначално 30 страници.
Доц. Гатева: Доста усилия са

тази дискусия в залата в момента е
коренно различна от онази другата
дискусия, която се състоя.
Тази Комисия, избрана и създадена с конгресно решение, има за цял
да подготви материал, който да се
представи в конгресната зала.
Цялата дискусия беше перфектна.
Колегите работят за съсловието. Те
защитават съсловието. Те не вкарват рестрикции. Ние работим така,
какъвто ангажимент поехме.
Отново трябва да подчертаем, че
БЗС работи стриктно по изработване
на Правилата. От 2000 г., няма зако-

Залата с участниците
ново определена медицинска документация. В Закона за здравето беше
записано, че документацията, която
трябва да бъде официално утвърдена
от Комисията по здравеопазването на
Народното събрание, трябва да бъде
въпрос на наредба, която министърът на здравеопазването да изработи. Това не е направено, независимо
колко министри се смениха. Дори
„Медицински одит“ не се ориентира
коя медицинска документация е необходима и задължителна. В момента
имаме отворен въпрос. Не можем да
кажем каква точно медицинска документация трябва да се води, с изключение на Националната здравноосигурителна каса.

Д-р Н. Шарков, доц. Станимиров, д-р Кишкилова и д-р Кафелов
то да бъде издържан от етична гледна
точка – съображение към пациентите,
но трябва да може една безкрайна ендодонтия да бъде прекъсната. Цялата
концепция за работа с пациентите,
разбира се, минава през добронамереност на лекаря по дентална медицина.
Тук възниква въпросът за личните
данни на пациента и тяхното предоставяне. Д-р Б. Кирилов направи
изказване по темата, след което бе
направено уточнение от адвоката на
БЗС.
Адвокат Лъчезар Чутурков: Законът за защита на личните данни в
частност не се отнася за лекарите и
зъболекарите, които по съвсем друг
ред имат право да вземат данни от
пациентите си.
Има изрично писмо от Комисията
за защита на личните данни, в което е записано. Когато се предоставя
медицинска услуга, винаги имаш право да поискаш данните на пациента.
Ако пациентът не ти предостави
данните си, тогава кого ще обслужвате? В такъв случай ще откажеш
да го обслужваш.
Сред особено дискутабилните въпроси бе този за текстовете, които
са за нежеланите последици и нежеланите усложнения. Бе изказано
мнение, че те няма да се приемат от
делегатите на конгреса.

хвърлени в тази работа и къде следва да стои този документ. Имахте
свободата, колеги, да дойдете и да
работите, когато групата се събираше. Нека да тръгнем най-напред
от това – какво да остане и какво да
отпадне, а след това ще се тръгне
от това документът да изглежда по
някакъв еднакъв начин. Страниците
са толкова, защото материалът е
огромен. Ако Вие можете, съкратете го.
Многократно участниците във
Временната комисия бяха призовавани за оперативност.
Д-р Б. Миланов напомни: Не можем да върнем времето назад. Не
може да накараме едно министерство да си постави критерии и да
не разбере, че денталната медицина
няма нищо общо с хуманната медицина, освен че и двете са медицински
професии – нито по обучение, нито
по организация на кариерното развитие, нито по организация на самата
работа, нито по собствеността,
нито по това какви инвестиции правим за себе си и в нашите практики.
Това е валидно и за Правилата, валидно е и за Стандартите.
Дълго и широко се обяснявахме
защо, как и кой по какъв начин. Да.
Съгласен съм с д-р Кафелов. Явно
това не беше разбрано. Настъпиха
колизии. Както виждате в момента,

ОРТОДОНТИЯ
По логистични причини групата по
ортодонтия нямаше възможност на
живо да се срещне и да работи през
последния месец, защото колегите са
от най-различни точки на страната.
Наложи се преди заседанието групата да се събере. Към готовия текст се
добавиха малки промени, които да
влязат в Правилата.
Ортодонтията е регулирана специалност. Разбирате, че не е сериозно
една такава тема да бъде оставена
без участието на формалните експерти, каза координаторът на Временната комисия д-р Д. Кишкилова.

ПРОТЕТИКА
След доста бурни предходни заседания групата по протетика създаде
стегнат текст. Това е единствената
част, в която най-много са използвани
предишните разработки на Правилата.
Д-р Георги Сойтариев помоли
за разяснение какво означава „протетични интервенции с ниска сложност“ и „протетични интервенции с
висока сложност“?
Доц. Тодор Узунов от работната
група направи разяснение: по отношение на разделянето на две сложности. Не е по отношение на това
кой може да извършва двете сложности, а е по отношение какво тряб-

ва да се направи в зависимост дали е
с ниска, или е с висока сложност.
Има една много обобщена част, в
която се съдържат препоръки. Там
много ясно е казано: при висока степен сложност какво се препоръчва
допълнително да се направи. Ако правим една интервенция с ниска сложност – обвивна цяла коронка, малка
мостова конструкция – не можем да
задължим във всички случаи или да
препоръчаме изработването на подробен протетичен план, който ще
видите на екрана. Той се препоръчва при интервенции с висока степен
на сложност. В този смисъл това,
което ни отличава като дисциплина, е именно това планиране, което
го препоръчваме във всички случаи
на интервенции с висока степен на
сложност, а не кой може да го извършва.
Защо в текста е въведен финансовият план? 90 на сто от постъпващите жалби от страна на пациентите
съдържат оплаквания, свързани с
финансовата страна на лечението по
протетика. Това трябва да фигурира,
да бъде ясно, да бъде категорично.
Според доц. Станимиров предимството на подписан финансов план е
огромно. То ни поставя в ситуация
на договореност за нещо. Отсъствието на финансов план и започването
на действие винаги търпи отстъпление назад, т.е. той идва при Вас.
Д-р Пл. Петров сподели, че в неговата представа би трябвало да има
профил и компетентности на лекаря
по дентална медицина в Република
България, базиран на общоевропейските документи. На съответните
места, където става въпрос за лечение, би трябвало да бъдат добавени
тези текстове, или само те ще бъдат
механичен сбор от текстовете, които
са представени. За него това е изключително важно като конструкция на
общия документ, който ще бъде предложен на делегатите за обсъждане.
Той помоли за разяснение.
Д-р Н. Шарков: Това е, което ще
направим и което е разписано като
Специални правила. Профил и компетенции бяха основа на документа.
Той може донякъде да бъде обобщаваща част и то не целия профил и
компетенции, защото това не е официално приет документ от Европейския съюз. Това е документ, който е
в сферата на документите, които са
неофициални, но се използват от различните асоциации за техните цели.
Най-вероятно ще бъде изготвен
преамбюл към разделите, които днес
обсъждахме. Той ще се базира на
профил и компетенции на европейския лекар по дентална медицина, а
след това ще бъдат добавени тези
части, които днес обсъждахме.

ВРЕМЕВОТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Работата на Комисията ще бъде
представена на заседанието на Управителния съвет на 27 септември 2019
г. В началото на октомври проектът
на този документ, с нанесени в него
всички корекции, ще бъде предоставен за обществено обсъждане на сайта на Българския зъболекарски съюз.
По този начин всички членове на съюза ще бъдат запознати с проекта и
след това ще се внесе за обсъждане
от Извънредния конгрес, който ще
се проведе в края на ноември. Това е
времевото разпределение относно работата на Разширената комисия.
Разгледаният проект за Специални
правила бе приет от 50 присъстващи
лекари по дентална медицина, членове на Временната комисия. Против бе
1 и имаше 1 въздържал се.
ДМ, 17.09.2019 г.
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ИНОВАТИВНО

МУ-ВАРНА ОТКРИ
МОДЕРНИ ЗАЛИ ЗА
СИМУЛАЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Н

ови зали за симулационно обучение на студенти по дентална
медицина в Медицински университет – Варна бяха открити с водосвет за здраве и успех. Лентата прерязаха министърът на образованието
и науката на Република България г-н
Красимир Вълчев, ректорът на МУВарна проф. д-р Красимир Иванов и
кметът на град Варна г-н Иван Портних. Инвестицията във високотехнологичните симулатори и оборудване,
осигурено от МУ-Варна за обучението на студентите по дентална медицина е над 3 милиона лв.
Проф. Иванов се обърна към присъстващите с думите: „Присъстваме
на третия голям етап от развитието

немски производител. Симулаторите
предлагат големи възможности за съвременно предклинично обучение на
студенти и специализанти по дентална
медицина в пълен капацитет в областта на по-голяма част от клиничните
дентални специалности: протетична
дентална медицина, детска дентална
медицина, оперативно зъболечение и
ендодонтия, пародонтология, дентална имплантология и орална хирургия.
С помощтта на симулаторите студентите по дентална медицина от началните курсове ще имат възможност
да овладеят основни манипулации от
изброените специалности в обстановка възможно най-близка до реалната
клинична работа, при това със съвре-

на Факултета по дентална медицина.
Първият бе построяването на сградата
на Факултета, вторият- изграждането
на единствения в страната Медикодентален център, а третият етап е откриването на най-новите зали за симулационно обучение.“
Кметът на град Варна г-н Иван
Портних каза при откриването: „Убеден съм, че не само Варна, а цяла
България се гордее с постиженията на
МУ-Варна и доказателство за постигнатото, освен материалната база, която всеки сам може да види и оцени, е
и броят на чуждестранните студенти,
който ежегодно нараства. Благодаря
на проф. Иванов и цялото академично
ръководство за доброто партньорство
и сътрудничество. Община Варна предостави за управление Очна болница
на университета и съм убеден, че съвсем скоро тя ще придобие същите вид,
работна атмосфера и ниво на оборудване, на което да се учат студентите. В
лицето на Общината винаги ще имате
един активен партньор. Желая успех!“
Официални гости на откриването
бяха още областният управител на
Област Варна г-н Стоян Пасев и Председателят на Управителния съвет на
Български зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, както и представители
на общински и болнични структури и
медии.
Новите зали са оборудвани с 50
модерни дентални симулатора, произведени от водещ световноизвестен

менни периферни устройства от найвисок клас.
Новооборудваните симулационни
зали са единствени по рода си, както
у нас, така и в целия регион. Освен
със симулационни юнити, залите са
оборудвани със система за модерно
дигитално обучение. С помощтта на
САD - система се контролира и оценява работата на всеки студент, който
има възможност на работното си място да изследва и коригира работата си
с помощта на триизмерен образи, получени след сканиране на работните
му модели.
Залите са оборудвани и с интраорални дигитални сканери, с което
студентите още в предклиничното си
обучение ще бъдат обучени в методите на дигиталната дентална медицина.
Симулационните зали разполагат със
система за аудиовизуална връзка в
реално време с преподавателите провеждащи обучението, без да е необходимо да напуснат работното си място.
Новата придобивка в материалната база на Факултета по дентална
медицина дава възможност за концептуални промени в обучението по
дентална медицина и модернизирането му до нивото демонстрирано
от водещите университети в света.
Залите ще бъдат използвани и за провеждане на обучение от програмата на
следдипломното обучение на лекарите по дентална медицина.
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Национален форум по дентална медицина Хасково – 2019

К

ЕЛЕГАНТЕН БАЛАНС
МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

азват, че числото седем е число на успеха и богатството.
Седмият форум, организиран от РК на БЗС – Хасково, събра
много лекари по дентална медицина, привлечени от разнообразната
лекционна програма, практическите курсове, денталното изложение
и възможността за непосредствен
контакт с колегите. Форумът е акредитиран и подкрепен от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз. Той бе открит на големия
християнски празник Кръстовден,
когато денят започва постепенно да
се изравнява с нощта и небето се отваря за нашите желания и помисли.
На форума присъстваха д-р Николай Шарков, председател на УС на
БЗС, д-р Борислав Миланов, главен
секретар на УС на БЗС, доц. С. Димитрова и доц. Т. Узунов, зам.-председатели на УС на БЗС, председателят на КПЕ, д-р Б. Нецова както и
председатели на районни колегии на
БЗС от Варна, Пазарджик, Сливен,
Шумен. В залата присъстваха и мно-

Председателят на РК на БЗС Хасково, д-р Екатерина Атанасова при
откриването на форума
предлагането на комплексна услуга?
го млади колеги, което бе отбелязано Как да инвестираме в CBCT, CAD/
в приветствената реч на д-р Шарков. CAM и интраорален скенер, така че
Естествената смяна на поколенията да предлагаме по-качествено и бъре закономерен процес и е хубаво, че зо лечение? Дали да мислим корпов работата на районните колегии се ративно, а не като традиционен стоматолог? Да използваме ли софтуер
наблюдава приемственост.
Традиционно форумът започна с за управление, който не само записдетския празник „Зъбки, бели като ва пациентите, а има възможност
гъбки“, проведен на сцена „Сво- да прави анализи, взима решения,
бода“ в центъра на града. На него изготвя кампании и успешно движи
имаше постановка за децата, мно- практиката напред? Телемедицината
го подаръци и настроение в топлия – следващият бум в здравеопазването. Къде е ключът към успешния
септемврийски ден.
Голяма част от workshop програ- дентален бизнес?
мата бе безплатна за участниците.
Лекционната програма бе наисБРУКСИЗМЪТ Е
тина повече от разнообразна. Тя заСРЕД
БИЧОВЕТЕ НА
почна със сериозната тема на доц.
СЪВРЕМИЕТО
Мариана Димитрова от ФДМ
– Пловдив, „Насилие над деца,
С изключителен интерес бе поразпознаване, докладване и предотвратяване“. Насилието над деца е срещната лекцията на доц. Тодор.
проблем в целия свят, като особено Узунов, който е и зам.-председател
опасно е невидимото насилие. Лека- на УС на БЗС: „Бруксизъм, диагнорите по дентална медицина са част стика, терапевтичен подход и приот активното гражданско общество ложение на оклузални шини“. Това
и са длъжни да участват в процеси- е така, защото бруксизмът излага на
те по предотвратяване и съобщаване риск всички материали и методи на
при констатиране на насилие над лечение, които използваме.
Бруксизмът е унищожителна падеца.
Д-р Дамян Енчев продължи лек- рафункция, при която несъзнателно
ционния ден с темата за „Бъдещето се извършват периодични съкрана денталната пракитка, менидж- щения на дъвкателните мускули с
мънт и тенденции“. В днешния конвулсивно стискане и/или скърдинамичен свят на дигитализация цане със зъби. Редица епидемиолои конкуренция управлението на гични изследвания показват, че над
дентална практика става все по-го- 20% от изследваните лица страдат
лямо предизвикателство. Дали има от бруксизъм (или бруксомания).
бъдеще соловата практика с един Профилактиката и навременното
кабинет, или е дошло времето на лечение на заболяването предообединяването на стоматолозите за твратяват тежките увреждания на

Залата с участниците във форума

дъвкателния апарат, представляващи сериозно предизвикателство в
ежедневната клинична практика.
В своята богато онагледена и мултимедийна лекция доц. Узунов от
ФДМ – София се спря детайлно на
съществуващата класификация на
заболяването в зависимост от тип и
времетраене на мускулна активност;
теориите за етиологията и методи
за диагностика на заболяването –
клинични и параклинични методи.
Бяха показани и възможностите на
индивидуален апарат за електромиография, връзката между бруксизъм и болка, както и значението на
стреса и психологичните фактори.
Доц. Узунов сподели своя опит при
профилактиката и своя клиничен
подход при бруксизъм. Той подчерта
значението на каниновата защита за
контрол на ефектите на заболяването.
Бяха показани и видовете шини при
бруксизъм, както и материалите и
методите за тяхното изработване.
Въпросът как да приложим лицева
дъга и артикулатор при комуникация със зъботехническата лаборатория също бе разгледан детайлно,

емоционално обусловен бруксизъм.
Бруксизмът в будно състояние е
емоционално обусловено разстройство, като се наблюдава епидемия от
пациенти с изтриване. Тук можем да
използваме и помощта на хипноза и
Боуен терапия, след разясняване на

Уважение и подкрепа от колегите, председатели на РК на БЗС

Доц. Даниела Илиева, лектор на форума
особено при специфичните изисквания и планиране на шини при тежки
случаи на бруксизъм.
Доц. Узунов посочи и връзката на
бруксизма с пародонталните заболявания и ускорения процес на загуба
на кост и зъби.
Трибологията е съвременната
наука за изтриването на зъбите.
Бруксизмът и неговите прояви може
да наблюдаваме по време на сън и
в будно състояние. Фармакологичният бруксизъм е свързан с приема
на антидепресанти. Наблюдава се и

на възможността да се използват
смарт телефоните, поставени върху
триножник за проследяване на движенията на пациента. Интраорален
преглед, анализ на гипсовия модел,
фотодокументация, проследяване на
движенията и дъвчене на артикулационна хартия са част от дейностите
при пациент с бруксизъм и клинична симпотматика с изтриване на зъбите.
Доц. Узунов показа резултати от
изследване, проведено в Германия,
според което деминерализацията
при пиене на цитрусови сокове е
два пъти по-силна от избелването на
зъбите. Простото решение е те да се
приемат със сламка.
При пациент с множество клиновидни дефекти може да се касае за
бруксизъм, защото при притискането на зъбите се появява стрес, който
се концентрира в областта на шийката на зъба, където емайлът е найтънък.
Използването на електромиограф
е златен стандарт при определянето
на диагнозата.
Използването на твърди и меки
толерантни шини за бруксизъм се
обуславя от нуждите на пациента.
Лекционният ден в Хасково продължи с лекцията „Денталният специалист – психолог по неволя“ на
доц. Даниела Колева, която също

състоянието.
По негови наблюдения 1/3 от пациентите му страдат от бруксизъм.
Пиковете са до 6-годишна възраст,
като се наблюдава намаляване при
10-годишните и рязко увеличение
при 40-годишните, като с напредване на възрастта намалява.
Диагностицирането на бруксизма
е трудно и правилното определяне
обуславя различна терапия. Изключително важна е анамнезата. Доц.
Узунов представи изработен от него
въпросник. Той обърна внимание

привлече много лекари по дентална
медицина в залата. Бързото и прецизно определяне на типа пациент
може да допринесе много за крайния резултат от клиничното лечение
и комуникацията с пациента. Няколкото отделени минути за разговор
с пациента могат да спестят много
последващи трудности, дори неявяване на пациента за предварително
записан час.
Когато един форум или начинание
се провежда повече от пет години и
е показано устойчиво развитие, според определение на Бостънския икономически институт, то вече придобива статут на звезда.
Дори да се дистанцираме от американското определение, не можем
да отречем пълното изпълнение на
компонентите за един успешен форум. Разнообразна и добре подбрана
лекционна програма, дентално изложение с новости, практически курсове, дори финално ретро парти и
възможности за социални контакти
между колегите. Към това трябва да
добавим и възможността за онлайн
проследяване на форума в реално
време и финална анкета за форума,
в която може да се участва директно
от телефоните след сканиране на QR
код.
Фин баланс между теория, практика и възможностите на дигиталната ера.
ДМ
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Conical Narrow
Connection (CHC)

Conical Standard
Connection (CS)

Internal Hex
Connection (IH)

Symplantology
във всичко,
което правим!
SPI

DFI

ATID

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

www.medina-bio.com

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

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

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Хиалуронова

СПЕЦИАЛНА
ПРОМОЦИЯ!
Gengigel® Prof

2 спринцовки + 1 гратис
(само в дентално
депо Патриция ООД)

ФОРМУЛА ЗА
ЗДРАВИ ВЕНЦИ
КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

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

Налични в аптеките.
Gengigel® Prof е наличен в
дентално депо “Патриция ООД”

HOBO

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

www.gengigel.bg

190912 Информация за професионалната общност

Хиалуронова киселина в продуктите на Gengigel®:
• има противовъзпалителен ефект
• има намаляващ отока ефект
• спира бактериите
• Gengigel® prof подпомага възстановяването
на тъканите и заздравяването на раните:
▪ след поставяне на импланти
▪ след изваждане на зъб
▪ след пародонтално мащабиране
и изрязване на корена
▪ при почистване на зъбен камък
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ПРОГРАМА

НАЗАД КЪМ ПРИРОДАТА

АРАБСКАТА
ПРЪЧИЦА ЗА
ЗЪБИ МИСВАК
Е ПРЕДШЕСТВЕНИК НА
СЪВРЕМЕННАТА ЧЕТКА
ЗА ЗЪБИ
Почистването с нея се възприема като
своеобразно прочистване не само на
устната кухина, но и на душата

Р

азделянето по специалности в египетската
медицина е факт отбелязан още от Херодот. Професията на стоматолога започва
да съществува в Египет в началото на третото
хилядолетие. Как са почиствали зъбите си по
тези географски ширини при явната липса на
вода и дентална помощ през вековете?
Все още в съвременен Египет може да закупите пръчица мисвак за почистване на зъбите
на цена от 1 долар. Направените съвременни
изследвания показват, че дъвченето на мисвак
има почистващо анитбактериално действие и
има положително въздействие върху пародонта.
Мисвак е използван още от времето на Вавилон,
а днес СЗО признава неговите лечебни качества.
Диетата на египетското население в древността включвала много абразивни и агресивни материали и нежелани добавки като пясък
и малки каменни частици, попаднали при смилането на царевицата и пшеницата, зъбите на
възрастните хора в древен Египет често били в
много лошо състояние.
Кариесът и разрушаването на емайла били
сред основните причини за загуба на зъби в
ранна възраст. Често те са и сред основните
причини за ниската продължителност на живота. Мутноджмед, втората съпруга на фараон
Хоремхеб и сестра на Нефертити е загубила
всичките си зъби, което вероятно е сред основните причини за нейната ранна смърт (на около
40 години).
Има данни за кралският египетски музикант

# ФАКТ ЛИСТ

П

о-интересното обаче е, че днес
мисвакът също се ползва с голяма популярност и на запад. Не е
случайно, че още през 1986-та Световната здравна организация се обявява
твърдо "за" употребата на ориенталската натурална четка. Оказва се, че, освен
с освежаващ вкус, тя съдържа "коктейл"
от полезни вещества, а витамин C съвсем не е най-важният от тях. В съдържанието й могат да се открият редица важни минерали, които са "лоша новина"
за зъбния камък. Смята се, че мисвак
има сериозни антисептични свойства и,
че почиства зъбите отлично.
Веднъж попаднали в устата остатъците от сдъвкания мисвак убиват бактериите до 2 дни след използването му.
Нивото на бактериите в устата спада до
75%.
Химическият състав на съдържащите се вещества е сходен с триклозана и
хлорхексидина, а съдържанието на флуор е съществено. В мисвака се съдържа
също танин, който снижава кръвотечението и възпалението. Особено полезен
е с наличието на триметиламин. Намалява зъбната болка и подпомага лечението на пародонтите и гингивитите.
Допълнителните ползи са, че подобрява зрението, влияе на гласните
струни, стомаха, храносмилането и
жлъчката, действа антидепресивно и
тонизиращо и помага да се откажем от
тютюнопушенето.
Чаят от анасон, добавен към дъвченето на мисвак също е хилядолетно лекарство срещу зъбобол и в добавка към
зъбната хигиена от природата.
Вече има и паста за зъби с прах от
мисвак, но в натуралния вариант почиства най-добре.
ДМ

от Тива, известен с името Джедмаатеснах. Той
е живял около 850 г. пр.н.е и е починал на около 35 годишна възраст. Археолозите, които го
открили били силно озадачени, защото той е
страдал е от 13 абсцеса, придружени от кисти в
устната кухина. Те вероятно са били причина за
неговата смърт.
Еберс папирус съхранява доста съвети, касаещи здравето на зъбите. Запазена е рецепта,
включваща третиране на мястото, засегнато от
кариес със смес от стрит кимион, тамянова смола и плодове.
Кариесът бил рядкост по времето на прединастичният период в Египет. Това заболяване се
разпространило доста сред представителите на
висшата класа в Старото царство.
До края на фараонския период в Египет кариесът се превръща в заболяване, засягащо
почти всички социални слоеве. Според хората
причина за кариеса били червеи, разрушаващи структурата на зъба. Лечението включвало
направата на пломби, в чиито състав влизали
смола и хризокола, зеленикав минерал (съединение на медта).Подутите венци се лекували с
отвара от кимион, тамян и лук. Опиумът, чиято
токсичност е широко известна се прилагал срещу силната болка. Понякога лечението на зъбните проблеми включвало пробиване на дупки
в челюстните кости, за да може да се отцедят
абсцесите.
Екстракцията на зъби, която би могла да спаси живота на много пациенти е рядкост, ако
изобщо се практикувала. За повечето древни
египетски жители нямало никакво облекчение
за болките, причинени от кариес и други дентални проблеми. Единственото, на което можели да разчитат египтяните, било заложено в
популярната максима в Анкшесхонг: "да няма
зъб, чиито корени да останат на мястото си". Те
просто можели да се надяват това време да дойде по-бързо.
Съществуват малко съхранени примери за наличието на напреднали стоматологични познания, допринасящи за историята на египетската
медицина. Сред тях са останките на мумия на
жена, имаща три добавъчни зъба (изработени
като протеза), фиксирани със златна тел. За съжаление се предполага, че процедурата е направена след смъртта.
Макар че модерната четка за зъби направила
своя "дебют" едва през 19-ти век, още от хилядолетия насам хората използвали разнообразни
средства и инструменти в грижата за оралната
си хигиена. Някои от най-ранните такива пособия били различни клечки, клонки или платове,
които били увивани около пръста.Вавилонска
пръчица за дъвчене, употребявана приблизително от около 3000 година пр.Хр., се приема
за исторически предшественик на модерната
четка за зъби. Тя била дървена, а в единия си
край имала снопче от влакна с дължина около
6 мм (получавано след сдъвкването на единия
връх на "четката"). Пособието било изработено
от дървото Salvadora persica (известно още като
Арак). Пръчицата била широко разпространена
сред арабското население и била позната с името "сeвак" ("sewak") или "мисвак" ("miswak").
Нейното използване се разпространява в целия
арабски свят.
Твърди се, че сам пророкът Мохамед препоръчвал употребата на мисвак веднага след
събуждане, след храненията и преди молитва.
Процедурата с нея се възприемала като своеобразно прочистване не само на устната кухина,
но и на душата. В ранния ислямски период употребата на интересната пръчица се превърнала
в неделима част от начина на живот на хората.
Тя е такава и към днешна дата.

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

7.30 – 8.45ч.

Регистрация

8.45 – 9.00 ч.

Търговска презентация:“Два нови лазера на Атлантис- Терапевтичен с всички медицински области и
Високоенергиен лазер с 3 спектрални дължини: синя,
червена и инфрачервена.» – инж. Николина Георгиева

12.10.2019 год.

9.00 - 10.30ч.

„ 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.

„ 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

12.30 – 13.00 ч.

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” – Светлана 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 „PLASMOLIFTING” – 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 пушенето 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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Сега при Вашия
дистрибутор или
wh.com

#whdentalwerk
wh.com

ВНИМАНИЕ!!!

Теоретико-практически курс с
Dr. Joseph CHOUKROUN
26-27 октомври 2019 г. София

Уважаеми клиенти,
Сервизът на »ВЕ и ХА България« ЕООД Ви уведомява, че
зачестяват случаите с искане за ремонт на турбини Alegra,
които за съжаление не са произведени от W&H Dentalwerk
Bürmoos, Австрия.
Тези инструменти не могат да бъдат отремонтирани поради
несъответствия във вътрешните механизми, вследствие на
техния фалшив произход.
Фирма W&H Dentalwerk произвежда серията Alegra в
гр. Бюрмос, Австрия вече 20 години, а патентът за LED
генератора е регистриран през 2008 г.

PRF: Усъвършенстването в мекотъканната и
костна хирургия. Биологични и фармакологични
фактори за успех в имплантологията.

Оригинална
W&H турбина
Alegra и
куплунг с
генератор

Dr. Joseph
CHOUKROUN

От 2014 г. иновативният LED генератор, осигуряващ
светлина на турбините Alegra - TЕ-98 LQ и TЕ-97 LQ
е позициониран в куплунги RQ-53/54.
Поради промяна в производствената технология
през последните 5 години в България не се доставят
оригинални W&H турбини с позициониран LED генератор
в турбинното тяло, каквито наблюдаваме да се продават
на българския пазар.
Обръщаме внимание на лекарите по дентална медицина да
не се подвеждат по външния вид и марката на изделията.
Информираният избор е гаранция за бъдеща сигурност.

t +359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

20190913_AD_Congress 2019_Fake turbines_130x190mm.indd 1

ДЕН 2: Флеботомия & шевни техники
27.10.2019 г.

› Последни актуализации: A-PRF, S-PRF,
i-PRF+, Sticky Bone с променлива
плътност.
› Периимплантит и загуба на маргинална
кост: най-накрая решение!
› Концепция на центрофугиране при
ниска скорост (LSCC): A-PRF+, i-PRF,
Sticky Bone, ползата от предоперативно
инжектиране на течен PRF.
› Индикации и инструкции за употреба.
› Биологични фактори за дългосрочен
успех: натиск, напрежение, витамин D,
холестерол.

› Анатомия, техника на венепункция.
› Този курс по флеботомия включва и
практическа сесия върху фантомна
ръка и хора.
› Представяне на нови PRF протоколи

Повече информация и записвания:
тел:
02/ 854 95 65
0884/ 760 876
0884/ 968 486

Може да се възползвате от промоцията »Старо за ново«,
за да си осигурите оригинални инструменти W&H с гаранция
12 месеца и още 6 месеца на вложените резервни части
при извънгаранционен сервиз.
W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

ДЕН 1: PRF™, Advanced PRF™ & i-PRF™
26.10.2019 г.

Certificate №SOF0368441

ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

13.09.2019 09:09:03

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., office № 6
1680 Sofia, Bulgaria

Практическа част & демонстрация
Пълна програма на курса: wh.com

Такса участие:
Такса участие Ден 1:
Такса участие Ден 2:
Такса участие в двата дни:

550 лв.
450 лв.
900 лв.

Такса участие за Ден 2 на:
дентална сестра/
дентален асистент:

250 лв.

t +359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90
office.bg@wh.com, wh.com

20190912_AD_Congress 2019_130x190mm.indd 1

Certificate №SOF0368441

ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

12.09.2019 12:35:34
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

БЕРБЕРИ, ЦВЕТОВЕ, ИСТОРИЯ
И СЪВРЕМЕННОСТ В ЕДНО КРАЛСТВО

Р

азбрах за чартър от Варна до
Мароко и без много умуване
се качих на самолета. И така,
почти без подготовка, се озовах в
Kingdom of Morocco.
Бях решила, че като е Африка месец април е топъл, но най-старият
имперски град Фес, основан през 790
година ни посрещна с много дъжд и
хлад. Беше толкова дискомфортно,
че не усетих аромата и вкусовете на
многобройните сукове /магазинчета/, покрай които минавахме пазейки
се от африканския дъжд. Бях прогизнала и исках да се добера до хотела.

шафрана в Атласките планини. Мястото за отглеждане на специфичния
минзухар е в планините , но трудното напояване го прави уязвим. Все
пак се справят. Един килограм от
тичинките му струва 10 000 долара.
Бере се в края на месец октомври.

СКЪПОЦЕННОСТИТЕ
НА МАРОКО
Като на шафрана е и позицията и на аргановото дърво. То расте
в Мароко и в Мексико. Ивицата в

те чайници за ментов чай.
Пътувам във вътрешността. Поразяващо зелено, подредено. Парцели,
житни растения, свежи маслинови
дръвчета, овошки… Давам си сметка, че само пролетта е толкова свежо.
През лятото температурите ще ударят 40 и повече, все пак е Африка.
Селското стопанство е без данъци.
Има много голям процент в износа. Френските традиции са оказали
влияние върху винопроизводството. Върху алкохола има високи такси. Макар и мюсюлманска държава
статистиката показва увеличена
консумация на алкохол. 16 милиона
туристи годишно, които пият или не,
не биха могли да опустошат продаваните милиони бутилки на ден.

КОРАБЪТ НА
ПУСТИНЯТА

Първата сутрин в държавата, която е четири пъти по-голяма от България, видях много зеленина, слънце
и усмихнати мароканци. Гидът няколко пъти повтори, че е берберин,
основно племе по местните земи.
Слави се със смелост и находчивост.
Корените им идват от далечното минало. Берберите били в търговски
отношения с финикийците, които от
тука вземали сол за своите градове,
още около 12 века пр. Христа. Още

Мароко е 350 на 50 километра. Тук
са женските дървета, които раждат
плод, който е любима храна на козите. Костилките с ценните ядки са
много важни за мароканците, които
в кооперативи с ръчна преса смилат
ядките и извличат маслото. Маслото е част от световната козметика.
Директен износ. Напоследък производството се механизира. Купих си
чисто арганово масло, може и да се
разкрася.

Колко свежо, красиво, а покрай
пътя се движат двугърби и едногърби пустинни обитатели. Камилата е
капризно животно. Не се отглежда
масово по две причини. Първо не е
лесно изхранването и второ тя помни
лошото отношение. Въпреки недостатъците камилата е ценно животно.
Защо навремето е била предпочитана по пътя на керваните? Защото
отлично помни пътя, по който е минала и без проблем може да се върне.
Също така може да издържи две седмици без вода. После поглъща около
40 литра и се запасява. Велика адаптация към пустинен начин на живот.
Така е и при хората в пустинята.
През деня жега и мараня, а вечер
студът става поносим само край запаления огън. Местните племена
не гледат телевизия. Те се взират в
сенките на играещите пламъци, подклаждайки огъня. Подреждат свои-

ЧЕРВЕНО, ЗЕЛЕНО
И ГРАДИНИТЕ НА
МАЖОРЕЛ
Вече съм облечена в червено и
пътувам към червения Маракеш.
Най-старата джамия в страната Котубия е тук. Строена е през 12 век.
В наръчниците за града неизменно
има нейна снимка. Древните носии
на берберите се червенеят в зелените
градини около храма. Тук друга туристическа атракция са градините на
френския художник Мажорел. Тъжната му участ едва не ги погубва. Попадайки в ръцете на Ив Сен Лоран
отново разцъфват и носят спокойствие и красота на собственика им
до смъртта му. Сега се стопанисват
от кметството и Фондацията на името на Лоран и Фошар.

БЯЛО КАТО
КАЗАБЛАНКА

от 8000 години пр. н .е., навярно при
различен климат, има следи от човешка дейност. Римляните са дошли
40 г. сл.н.е. и формират мароканските земи в Тингитанска Мавритания.
След 100 г. иде християнство, почти
тогава и юдаизмът. Арабите навлизат
в седми век заедно с тях – ислямът.
Алауитската династия, която днес
управлява Мароко идва на власт през
1660 година. Страната е протекторат
на Франция /южна част/ и Испания /
северна част/. Мароко получава независимост през 1956г. След тази година крале са: Мохамед V, Хасан II
и Мохамед VI от 30.07.1999г. Преди
две хиляди години има голяма еврейска общност, която днес все повече
бяга към Израел и Франция.
Стига толкова история да се върнем на берберите. Повечето племена
са в Атласките планини. Короната
полага усърдни грижи за изхранването им. Например, отглеждането на

Интересно е, че мъжките дървета са чак в Мексико. На мен не ми
е ясно как става презокеанското опрашване, но това е факт. Цветовете
са чак в Мексико, но плодовете с безкрайно ценната ядка са в Мароко. Е,
природата е повече от велика. През
сухия период дървото се преструва
на умряло, но при дъждовете отново
се събужда за живот. Аргана умира
приблизително на 70 години, но след
това от коренището идва новото фиданче и цикълът се повтаря. Когато
бях в Мексико не ми разказаха нищо
за аргановото дърво, сега разбирам
защо.
Мароко е страна на кимион, канела, куркума, джинджифил, черен пипер, кориандър, много мента.
Много от занаятите се развиват
с помощта на ЮНЕСКО. Дават се
пари, за да се запазят и да има прехрана за местното население. Още
съжалявам, че не си купих сребърни-

те надежди за утрешния ден върху
пустинен пясък, до огън, с песни в
сюрреална хармония. Това е облика
на нощна Сахара.

СИН ГРАД ЗА СИНЬО
БЕЗВРЕМИЕ
Всеки град на Мароко има специфичен облик, дори различен цвят.
Например основания през 15 век от
евреи Шефшауен е изцяло в синьо.
Дали цветът е част от търговския
нюх или е символ на свободата вече
никой не помни. Търговията върви,
ресторантите са пълни, децата играят с домашния любимец, който забележете е костенурка. Символизира
пари, стабилност и спокойствие.
Сложих си дрехи в синьо. Слях се
с местната атмосфера. Пих кафе в
синя чаша, на синя маса на фона на
син площад.

Докато пътувам към белия град
Казабланка гидът разказва за образованието. Безплатно по френски
модел. Училищата са частни, държавни и малко религиозни. В трети
клас започват с първи западен език
– френски, в шест клас – втори западен език. Много съм впечатлена
от следния факт: последният монарх
Мохамед VI е купил 2 милиона колела с лични пари за деца в селски райони, с отдалеченост повече от три

километра от училището. Платил е
повече от 20 милиона долара.
Лекарите не им достигат. Едната
от причините , която гидът изтъкна,
е нежеланието толкова дълго да се
учи /цял живот/. Започват със заплата 800 евро, а след 2-3 години – 2000
евро в държавния сектор.
Виждам белите сгради на Казабланка. През 16 в. португалците
полагат основите му. Бялото е било
ориентир за корабите. Португалците
потушават пиратските набези.
Казабланка е индустриалното сърце на страната. Всички стоки в града
са на производствени цени без надценка. Почти всички милионери са
тук. Шофират скъпите си коли само
събота и неделя. В другото време
трафикът в многомилионния град е
убийствен и колите са боя до боя.Не
видях коли без драскотини. Делничен ден богатите шофират по-обикновени коли.
Тук е най-голямото творение на
Хасан II. Поставил си е за задача да
построи третата по големина джамия в света след Мека и Абу Даби.
Гледах, преценявах…тя е равна на
Асламабад /Пакистан/ и Ашхабад /
Туркменистан/. Всеки цент от вложените 600 милиона долара си заслужават.
Тринадесет години в строеж, виси
над Атлантическия океан в площ
от 90 хиляди кв.м. Основната зала
е обвита в много красиви архитектурни решения. Меки килими, огромни кристални полюлеи тежащи

И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА
по пет тона и спускащи се от
210 метра височина изразяват
спокойствие и уют. Богомлците могат да бъдат 20 хиляди а
извън основната зала още 80
хиляди.

МАРОКАНСКИЯТ
ВЕРСАЙ
Не можах да определя цвета на мароканския Версай /
днешния Мекнес/. Създаден
е от един от най-кървавите и
жестоки владетели – Мулай
Исмаил през 17 век. Интересното за него: най-голямата
му битка е елиминирането на
португалците.
Обезглавява
дон Себастиан, който глупаво
е дръзнал да заличи славата и
на физически огромния 210
сантиметров марокански владетел.

Другата слава на Мулай Исмаил са 1300-те негови деца,
за които историята разказва.
Видях терасите от които е наблюдавал голите девици, къпещи се в прекрасен огромен
басейн, впечатляващ дори в
днешно време. През 2006 г.
го ексхумират и правят ДНК
проба за проверка на любовните му възможности. Не разбрах за резултата.
В района има подземни галерии, но поради изчезване
на френски изследователи са
запечатани за любители като
мен.
В Мароко разбрах защо цар
Симеон си кръсти внучето
на бившия марокански монарх Хасан II. Поддържаната
монархия от 1666 година в
днешно време строи магистрали, язовири, а в скоро време ще бъде завършен най-го-

лемият соларен парк в света.
Скоростен влак вече свързва
Казабланка с Рабат. Административната столица Рабат
за мен е на първо място и го
оцветявам в зелено, защото
е прекрасно озеленен. Бил е
град на конюшните, строен от
римляните, обединил племената срещу испанците, много
исторически находки и поглед
насочен в бъдещето.
Не е необходимо много да
разказвам. Само загатвам.
Чартърите позволяват полети
само от столицата и Варна.
Освен това добрият гид може
да направи престоя още похубав или да го почерни.
Аз имах късмет с Нора Иванова.
Д-р Нева Читалова
Любител на Африка
и на целия свят

ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

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

10-15
участници

Workshop се провежда
при минимум 6 души
В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне естетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта.
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разнообразните стъпки за изработване и създаване на максимално естествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохроматична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптирана спрямо останалите зъби.
В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силиконовия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихроматични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr материали: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, Vertise Flow, Opti1Step,
OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. По желание участниците могат да си
осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират.
Участниците ще получат сертификат за участието
и мостри от фирма Kerr.
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 18.11.2019 Г.
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888

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

workshop

23.11.2019 г., София
Витоша парк хотел
12:00 – 16:00 чaca

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

ГРАЖДАНИ С
БЕЗСМИСЛЕН ВОТ

О

фициалната премиера на „Граждани с безсмислен вот” – новата публицистична книга на проф. Валентин Мутафчиев се състоя
на 11 септември в Театър „Българска армия“, Зала
„Миракъл“.
За книгата говориха авторът, поетът Христо Ганов и проф. Милан Миланов. На представянето
присъстваха представители на академичните среди,
много лекари по дентална медицина, журналисти и
приятели на проф. Мутафчиев.
Проф. Валентин Мутафчиев разглежда наболели
за обществото теми като пробойните в здравеопазването, липсата на навременнно и обективно правосъдие, задкулисието, корупцията, укриването на данъци, незаконните строежи и куп други нередности
у нас в новата си публицистична книга „Граждани
с безсмислен вот“. Разгърнатите на страниците на изданието мисли на професора нямат
претенциите да са готови решения, а по-скоро да щрихират проблемите, които измъчват независимия български „гражданин с безплатен вот“ (според първата публицистична книга
на автора) – проблеми, за които трябва да говорим по-често и по-високо.
Колко негативно влияние оказват върху нацията ни липсата на адекватна стратегия и
приемственост при изпълнение на стратегически цели? Защо безконтролното нарастване
на болнични легла не бива да бъде подминавано с лека ръка? Каква е връзката между минималната пенсионна възраст, гражданските права и компенсациите?
В търсене на отговорите на тези и редица други наболели въпроси, свързани със съвремието и бъдещето на българина, проф. Валентин Мутафчиев – е написал втората си публицистична книга: „Граждани с безсмислен вот”.
С прецизен анализ, но без да има претенциите, че предлага готови решения, професорът
насочва вниманието на читателя към основните проблеми, пред които се изправя съвременното българско общество.
Освен безумията в правосъдната ни система и здравеопазването ни, сред разгледаните
от Мутафчиев въпроси са още неграмотността, демографските проблеми, източването на
здравната каса, проблемите в БДЖ, популизма на псевдозащитниците на природата, безработицата, пенсиите и заплатите, (не)разбирането на Истанбулската конвенция и др. Изложена е и активната позиция на автора за отварянето на Българската православна църква
към хората.
В предговора на „Граждани с безсмислен вот“ проф. Мутафчиев обобщава: „Пиша, защото истината е една, а ние сме много. Защото интересите на управляващи и опозиция
се разминават с интересите на мислещите граждани с безплатен вот, пряко или косвено и
с интересите на бедните и на богатите, с интересите на имагинерния „народ“, за които се
вайкат всички политици.“

ТАКСА УЧАСТИЕ: 90

лв.
ЗА СТУДЕНТИ: 50 лв.
ДО 18.11.2019 Г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
в брой на място или
по банков път
Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501
BIC: BPBIBGSF
за Радосвета Василева

ПРОФ. ВАЛЕНТИН МУТРАФЧИЕВ (1943) е родом от Трявна. Завършва Стоматологичен факултет – София и през 1971 г. започва работа като асистент в Катедрата по
ортодонтия във факултета, където от 2007 г. е ръководител. Член и съосновател на Европейската и Световната федерация по ортодонтия, проф. Мутафчиев е и създател и ръководител на първата ортодонтска клиника у нас – „Валор“. Освен с дългогодишната си практика като специалист по ортодонтия и един от пионерите в прилагането на съвременните
ортодонтски апарати и подходи в България, проф. Мутафчиев е автор и на 4 учебника, 5
монографии и над 100 публикации по ортодонтия, както и на поетичната книга „Извънбрачна любов“ (2009), публицистичния сборник „Гражданин с безплатен вот“ (2013) и автобиографичната книга „ДИРЯ. Моята ортодонтия“ (2016). Член е на Съюза на българските
писатели и е почетен гражданин на Трявна.
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Получете сертификат
Най-модерната
Invisalign
система
алайнери в
света

Терапията с алайнери е една от най-вълнуващите иновации в ортодонтията през последните
30 години, а все повече пациенти избират да се лекуват с Invisalign в сравнение с която и да е
друга система алайнери.

Сертификационен курс на Invisalign.
, 15

16

2019, 9:00 - 17:30 .

: 750

Курсът ще се състои на английски език.

+

Ако се интересувате от възможността да получите
сертификат Invisalign, не се колебайте да се свържете с нас.
Г-жа Анелия Ангелова
Тел.: +359 899 604 964
Имейл: aangelova@aligntech.com
Уебсайт: www.invisalign-professional.eu

Солите на д-р Шуслер в денталната практика
Оригиналните Шуслерови соли се произвеждат от DHU,
Германия (Немски хомеопатичен съюз), на хомеопатичен
принцип в такава концентрация, в която се намират
разтворени в цитоплазмата 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 №6 Kalium sulfuricum D6
• Катарално възпаление с жълто-зелени
секрети
• Хронифициране на възпалителния процес
Основни функции в човешкия организъм:
y Солта на възпалителните процеси с тенденция към хронифициране.
y Стимулира преминаването на кислорода от кръвта в клетката.
y Ускорява регенерацията на епидермалните и епителни клетки.
Дефицитът й води до излющване на тези клетки или развитие
на катари с жълто-зелен слузен секрет от лигавиците.
y Стимулира чернодробната функция и по този начин ускорява
процесите на елиминация и детоксикация.
y Стимулира функцията на задстомашната жлеза и продукцията
на панкреасния секрет. Може да се прилага при диабет тип 2
като допълнение към медикаментозната терапия.

• Детоксикация и елиминация на токсини
• Регенерация на епидермалните и епителни
клетки
ОСНОВНИ приложения на ШС №6 Kalium sulfuricum D6
в денталната практика:

y Жълто-зелен налеп на езика
y Невралгия с променяща се локализация, която се облекчава от
студено и се влошава в топло помещение
y Гнойни сквамозни процеси в устната лигавица
y Пародонтит при диабетици
Солта се прилага при всички възпаления, при които има жълтеникави
или зеленикави гноевидни ексудати.

УТВЪРДЕНИ КОМБИНАЦИИ
Пародонтит при диабетици

Детоксикация (след АБ и др. терапия)

Имунна комбинация

ШС №1

Ca flu D12

еластичност на периодонталните лигаменти

ШС №6

K sulf D6

ШС №3

Fe phos D12

ШС №2

Ca phos D6

регенерира костта и стимулира клетъчното делене

ШС №8

Na chl D6

ШС №6

K sulf D6

ШС №6

K sulf D6

повлиява инсулиновата резистентност

ШС №9

Na phos D6

ШС №7

Mg phos D6

ШС №11

Silicea D12

изгражда и укрепва костната структура

ШС №10

Na sulf D6

Приемът е по 5-7 т. дневно от всяка сол за период от 2-3 месеца.
Следва почивка и лечението продължава с нов курс.
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ADVANCED DENTAL
CENTER - ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ
УС НА РК НА БЗС – ВАРНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ОБУЧЕНИЕ
ПО ОРТОДОНТИЯ НОВ КУРС 2020г.

Уведомява членовете на колегията, че свиква
на 30.11.2019 в хотел Черно море, зала Черно
море, от 10.00ч., Общо събрание за избор на делегати за мандат 2020-2023 г.

Разширен курс продължаващ 18 месеца:
11 срещи по 2 дни
Д-р Йоав Мазор и д-р Омер Флейсиг – специалисти ортодонти - Университет Йерусалим

ФОРМАТ НА КУРСА
Обучението е с продължителност около
година и половина – 11 срещи по 2 пълни
дни(събота и неделя) на интервал 1.5 месеца
с изцяло клинична насоченост. Включва лекции, практически упражнения на типодонти,
презентации на клинични случаи, периодични тестове, клинична практика с пациенти в
Центъра, дискусии и проследяване на ортодонтски случаи представени от участниците в
курса. По време и след завършване на обучението ще бъдат давани консултации в помощ
на вашите клинични случаи.

ПРЕДИМСТВА НА КУРСА
l

Д-р Мазор и д-р Флейсиг обучавт колегите не
на механични лечебни манипулации и отделни
системи, а умение за цялостен ортодонтски поглед, правилно анализиране, подход и самостоятелно мислене за всеки конкретен случай.

l

Изцяло практически насочен.

l

Участниците почват орто лечение на свой пациент още след втората среща

l

Участниците получават консултации по всеки
възникнал клиничен въпрос по време на курса
и след завършването му.

l

Работа в клинични условия

l

Пълна финансова възвращаемост – още след
втората стеща имате възможност да лекувате
свои пациенти спокойно и уверено под ръководството на д-р Мазор и д-р Флейсиг.

КУРСЪТ Е ПРЕДВИДЕН САМО ЗА 15
УЧАСТНИКА И Е ПЛАНИРАНО ДА
СТАРТИРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
ЛЕКЦИИ ПО ПМОЛДМ –
ЕСЕННА СЕСИЯ 2019
Лектор: Доц. Узунов
Тема: „Бруксизъм – диагностика,
терапевтичен подход и приложение
на оклузални шини”
Лектор: Адв. Мария Радева
Тема: „Актуални проблеми
на правното положение на ЛДМ”

УС НА РК НА БЗС ГР. ВРАЦА
с удоволствие честити юбилеите на д-р Мая
Крачунова и д-р Снежана Киркова, като им желае здраве, за да се радват на живота, късмет, за
да преодоляват трудностите и много любов, за да
чувстват, че живеят!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

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

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ
КУРСОВЕ ПО ОРТОДОНТИЯ
Лечебни подходи при ортодонтско
лечение на различни видове хиподонтия –
12-13.10.2019г
отговорник: Проф. д-р Л. Андреева, д.н.
email: lauragurgurieva@gmail.com

За контакти и допълнителна информация:
e-mail:royaldent.b@gmal.com
0877 39 77 52; +972 52 8988008
ПО ВАЙБЕР ; 032 610500

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Александър Веселинов, д-р
Атанас Цинцаров, д-р Иван Панайотов, д-р Красимир Димитров и д-р Владимир Георгиев, като
им пожелава здраве, много късмет, лично щастие,
истински хора до тях , чудесни мигове и много
лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС-Благоевград

Четири стъпки в усвояването на лечението
с фиксирана техника – курс в четири нива
Първо ниво – 30.11-01.12.2019г
Останалите нива ще се проведат през 2020 г.
Датите подлежат на допълнително уточняване.
отговорник: Доц. В. Петрунов
тел. +359888609784, dr.petrunov@mail.bg
Моля да заявите желанието си за участие в
курс до един месец преди започването му.
Лицe за контакти:
Доц. В. Петрунов
тел. +359888609784,
dr.petrunov@mail.bg

ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА

ДАВА ПОД НАЕМ КАБИНЕТ

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

Регистриран и оборудван с чисто нова
апаратура - гр. София, жк. Младост 4,
0888 69 78 21

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
Доц. Елка Радева
Проф. Владимир Панов
Д-р Юра Пандушева
Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 25.9.2019 г.
Тираж: 9150 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на поместените реклами и вложки.

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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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 лампа за кабинетно
избелване Zoom Advanced Power.
Почти неизползвана. Без никакви
забележки. Закупена от официалния представител за България
Консидент. Цена: 2450лв. При сериозен интерес цената подлежи
на коментар. Тел: 0886 616 284
Продава изгодно Symbios/
granules 2-1 mm. 5cc на Densply
implants, три опаковки фабрично
запечатани. Тел: 0888579284
Продавам машина "РОНСОН" - внос Китай, оборудвана
с периферия и компресор. Сервизно поддържана, с два подлакътника. За контакти-гр. Ст. Загора-0885/633505. Цена-2500 лева.
Продавам, инструмент за избиване на корони и мостове на
фирма Anthogyr модел Safe Relax.
Той е пълен кит с 4 накрайника
за корони и два единични и един
двоен накрайник със стоманени
въженца за мостове. Цена 900лв.
Д-р Колева 0899458146.
Продавам метални лъжици за
протези – 8 лв. за 1 брой. За връзка - 0889 959643
Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна
цена с 2бр.стом.стол.(текмил,
дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр. Карлово
GSM: 0889840317
Продавам
стоматологичен
стол Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/
740 145
Продавам останали пособия
за оборудване на стоматологичен кабинет на атрактивни цени!
(Петрита; провизорни корони;
мензори и др.) тел:0878671036
Продавам стоматологичен юнит
"Media"в отлично състояние периферия, турбинен наконечник
и други. Приставки за ел. диагностика и ел. каутеризация, наконечници. Цена: 500лв. Д-р Божинова, тел. 0878671036
Продавам турбинен наконечник с пушбутон. Може и с избивач! Марка "Rein" Цена 100лв.
тел:0878671036
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 ЮС-7М. Телефон
0888447044
Продавам дентална практика
в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За
контакт - 0888 833194 или sms
(след 20h)
Продавам апартамент от 58
кв.м. на 1-ви етаж, обособен като
два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е
от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени.
Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97 21 87
– Д-р Петрова
Продавам зъболекарски клещи и лостове изгодно. За контакти: 0898 740 145
Продавам стоматологична машина "Адонис" с горно окачване,

с компресор. Машината е в много
добро състояние. Телефон за контакт 0898 735 631
Продавам разработен дентален кабинет в курортния град Китен. Работи се целогодишно. За
подробности - тел. 0898737059
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам смяна под наем в напълно оборудван кабинет в центъра, София. Телефон за контакти: 0895 753 953
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет. в гр.
Русе, на бул. Скобелев, до светофара. тел. 0897 84 07 92
Давам новообурудван стоматологичен кабинет под наем.
гр. София, квартал Надежда. д-р
Йорданова тел. 0887 05 99 69
Отдава се смяна под наем в
денонощен спешен кабинет по
дентална медицина в гр. Пловдив. За информация: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 48 42
Дава се смяна за работа в
дентален кабинет под наем в гр.
Пловдив, ЖР „Тракия”, поликлиниката, ДКЦ 5, ул.”Съединение”
№ 42, ет. 3, каб. 3. За справка:
0899/ 690 221 и 032/ 261 170 – Д-р
Попова
Давам под наем оборудван
кабинет в гр. Асеновград. За информация: 0888/ 34 15 84
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет в гр.
Пловдив. За информация: 0897/
988 845
Дава се под наем смяна и кабинет /дентален/, обзаведен, оборудван, работещ, в центъра на гр.
Пловдив. За информация: 0898/
35 75 34
Давам под наем помещение,
подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв. м., гр. Пловдив, кв.
”Прослав”, до пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на
1-ви етаж в едно с друг работещ
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван
стоматологичен кабинет в гр.
Пловдив. За контакти: 0898 35 75
34 – Д-р Петрова
Давам смяна под наем в оборудван дентален кабинет намиращ се до Германо-българската
лаборатория в гр. Пловдив, кв.
Съдийски. За информация - Д-р
Трендафилов - 0877 76 90 99.
ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина
търси работа на смени в гр. Асеновград или околността. За контакти: 0884/ 72 92 41
Предлагам работа за стоматолог на смени в гр. Бургас ж.
к. меден рудник д-р Маджаров
0898496648
Търся да закупя действащ
стоматологичен кабинет в Западните на райони на град София до
30 40 квадрата - 0878656766
ДАРЯВА
ПОДАРЯВАМ
стоматологична машина Медиа 7 в много
добро състояние, компресор, работна масичка и периферия. гр.
Варна, тел. 0899805423.
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