20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН
СЪСЛОВНИ

ИНТЕРВЮ

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА
ЗНАНИЕТО НЕ Е
НЕЗНАНИЕТО, А
ИЛЮЗИЯТА ЗА ЗНАНИЕ

179,8 МЛН. ЛВ. В
ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА
БЮДЖЕТ НА НЗОК ЗА
ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ

За осма поредна година бяха връчени годишните награди на списание и клуб Business Lady.
Наградите се присъждат за най-голям принос на
българската делова жена в различни категории.

Във връзка с изработването на Проект на
Закон за бюджета на НЗОК за 2020 година и
след заседание на КРД на БЗС от 27.09.2019 г.
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В рубриката "Извън
кабинета" д-р Димитър
Ковачев от РК на БЗС –
Пловдив ще ви разкаже
история за ....

Портал към
здравето
Дентософията е терапия,
която доказва връзката
между хармонията в устната кухина, баланса в човека
и по-общо – баланса в света, тъй като съвременният
свят е изграден от мислите
и действията на днешните
човешки същества.
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Д-р Димитър
Ковачев с
ферари
на писта
„Фюрано“
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Дванадесети семинар на РК на БЗС – Пловдив

Н

#КАЛЕНДАР

ИЗВЪНРЕДЕН
КОНГРЕС НА БЗС

ТРАЙНО МЯСТО
В КАЛЕНДАРА НА БЗС

ово място на провеждане и нов облик за
успешната традиция в
провеждането на форумите на
РК на БЗС – Пловдив характеризираха проявата.
Тази година мястото на
срещата бе „Тракийска резиденция“ Старосел. Отбелязваме го неслучайно, защото то
предлага наистина отлични условия за конгресни мероприятия. Там са вплетени в едно
традицията на българските
земи и съвременните конферентни удобства, от зали до
места за социални контакти.
Форумите на втората по големина колегия на лекарите по
дентална медицина в България
заслужават такова съвременно
място, отговарящо на нуждите
и нивото на колегите.
Във форума имаше присъствие на представители на дентални организации от Гърция
и Република Северна Македония. Бяха поднесени приветствия от представителите на
Дружеството на лекарите по
дентална медицина в Куманово и на Регионалното дружество на лекарите по дентална
медицина (лдм) от Йоанина,
като начало и залог за бъдещ
обмен. Той на практика започна с гост лектори от двете
страни. Преди форума се състоя и официална среща с представителите на Регионалното
дружество на лекарите по дентална медицина от гр. Йоанина с ръководството на Районна
колегия Пловдив. Бе подписан
меморандум за сътрудничест-

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.

IX НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
СРК на БЗС ще проведе IX Научен конгрес на СРК
30 Ноември – 1 Декември в София, хотел Маринела,
зала“ София Гранд“. Както всяка година програмата
съдържа теми от различни области на денталната
медицина. Ще има лектори от България, Италия,
Естония, Финландия, Германия, Русия. И този конгрес предлага онлайн участие за всички желаещи да
участват а нямат възможност да присъстват на място.

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.

НАУКА И ПРАКТИКА –
РЪКА ЗА РЪКА
На 24 и 25.04.2020г. на територията на Факултета
по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе
Трети Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно
с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за
ръка ”.

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.

во между двете организация в
областта на продължаващото
обучение. Професор А. Филчев, декан на Факултета по
дентална медицина в София,
поздрави участниците във форума, като им пожела да стигнат до 120-ия си форум.
Проф. Г. Тодоров, декан на
ФДМ – Пловдив, връчи статуетката на Хипократ на д-р Трифон Антонов за приноса му
в организирането на форума,
като част от продължаващото

44-ти ВИПУСК

ДЕВЕТДЕСЕТ
ДИПЛОМАНТИ
ВЪВ ФДМ - ПЛОВДИВ

На 04 октомври (петък)от 11.00 часа в
„Аула Магна“ Факултетът по дентална
медицина на Медицински университет
- Пловдив се проведе Тържествена промоция на 44-ти випуск лекари по дентална медицина.
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обучение на БЗС.
Приветствие бе поднесено и
от Регионалната асоциация на
зъботехниците в Пловдив.
От името на д-р Н. Шарков,
председател на УС на БЗС,
който отсъстваше поради семейни ангажименти, приветствие поднесе д-р Св. Гачев,
зам.-председател на БЗС.
Да уважат събитието бяха
дошли д-р Б. Миланов, гл.
секретар на БЗС, д-р Т. Кукуванов,
зам.-председател,

ОТГОВОРИ

НА ЗАПАДНИЯ ФРОНТ
ВСИЧКО Е СПОКОЙНО,
ЗАСЕГА

Във връзка с изказаните намерения за
създаването на нов факултет по дентална медицина в гр. Плевен и изпратеното
официално запитване до институциите
(виж бр. 9/2019 г. на вестника), както и
предвид големия отзвук в съсловието,
публикуваме официалните отговори на
Министерството на образованието (писмо с вх. № 977/01.10.2019 г. от д-р Петър
Николов, зам.-министър на образованието и науката) и на председателя на
Комисията по образованието и науката
към 44-то Народно събрание на Р България, г-жа Милена Дамянова.
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доц. Силвия Димитрова, зам.председател и председател на
Комисията по акредитация,
д-р Б. Нецова, председател на
КПЕ, д-р К. Даков, председател на Контролната комисия
на БЗС, Председателите на РК
на БЗС – Сливен, Перник и Ловеч. Връзка с историята, но не
с тракийската, а на денталната
имплантология в България направи първият лектор акад. Н.
Попов.
На стр.3

СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ - 2019

ЦЯЛАТА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, СЪБРАНА В
ЕДИН КОНГРЕС

Доц. Тодор Узунов, президент на асоциация Sofia Dental Meeting за 2019-та година, откри най-големия международен
дентален конгрес в България. Форумът
се проведе в рамките на 4 дни и бе посетен от участници от цял свят.

стр. 6

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ПО ПРОЕКТ „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“
Министерство на здравеопазването изпрати до БЗС Писмо за нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране
по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. (виж пълния текст на писмото на
сайта на БЗС: www.bzs.bg)
Срокът на програмата е удължен до 2023 г.
По проекта се изплащат такси и се отпускат
стипендии по определените условия.
Може да се кандидатства след регистрация
на сайта: www.specializanti-mh.info. С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране.
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IX НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС
СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ - 01 ДЕКЕМВРИ 2019
Хотел Маринела - София

IX Научен Конгрес носи на участника точки по кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

Събота, 30 ноември 2019 г.
08:00 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 09:30 – Oткриване
09:30 – 11:00 – Сини Аалто, Финландия,
„Адаптиране на дигиталната технология към ежедневният работен процес:
Пълно дигитализиране на имплантологичния протокол - от план на лечение до
изработване на хирургични водачи.“
11:30 – 13:00 – Д-р Джакомо Армани, Италия:
„Интердисциплинарен подход: от планирането до финална рехабилитация
на цялата уста”
13:00 – 14:00 - Обедна почивка
14:00 – 15:30 – Д-р Пио Бертани, Италия:
„Втория живот на зъбите и резидуалните корени“
16:00 – 17:30 – Д-р Кристиан Баччи, Италия:
„Мястото на оралната патология като специално обучение на лекарите по
дентална медицина“

Неделя, 01 декември 2019 г.

09:00 – 10:30 – Д-р Михаил Шчербак, Русия:
„Особености и рискове при денталното лечение на пациенти със сърдечносъдови заболявания“
11:00 – 12:30 – Д-р Мартин Мартма, Естония:
“Принципът на Дал – третиране на пациенти с локализирана зъбна абразия“
12:30 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 - 15:00 – Д-р Пресиян Кръстев, България:
“Концепции на съвременната пародонтология в практиката“
15:30 – 17:00 – Д-р Боряна Илиева, България:
“Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстните кости (БАОНЧ)етиология, рискови фактори, клинична картина, превенция и лечение“

/Предварителна програма/

Безплатни уъркшопи- Събота, 30 ноември 2019г.
/Всички курсове са до 20 участника/

За записване в курсовете се изисква платена такса участие за лекционната част!

11:00 - 12:30 - Д-р Румен Илиев, инж. Румен Ангелов:

„Планмека Ромексис Вюър – докъде може да стигнат възможностите на 3D
софтуера?“
14:00 - 15:30 - Д-р Румен Илиев, инж. Румен Ангелов
„Планмека Ромексис Вюър – докъде може да стигнат възможностите на 3D
софтуера?“

Такса участие
Заплащането на такса участие, в офиса на СРК е до 28 ноември,
а по банков път до 26 ноември

ЛДМ:
Цена до 22 ноември: 70 лв.
Цена от 23 ноември: 100 лв.
Цена на място :
140 лв.

СТУДЕНТИ:
Цена до 22 ноември: 50 лв.
Цена от 23 ноември: 70 лв.
Цена на място :
100 лв.

ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ :

40 лв.

Регистрация и плащане на www.bzs-srk.bg

Банкова сметка: Получател: Нингбо проект ЕООД; IBAN: BG96TTBB94001528137143
Основание: Такса IX конгрес, имена, задължително вписвайте ЛПК
АКО ЖЕЛАЕТЕ ФАКТУРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВПИШЕТЕ ЕИК НА ФИРМАТА!

За информация:
Офис на СРК на БЗС тел: 02/988 25 25; GSM: +359 888 588 060 или e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg
*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при независещи от тях причини.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС - 2020
11-13 юни 2020 г., гр. Поморие, гранд хотел „Поморие“
Част от продължаващото обучение на FDI с участието на
световно утвърдени лектори.
Богата научна и лекционна програма с практически курсове,
демонстрации, постерна сесия и медико-дентално изложение.

Запазете си дата! Поморие ви очаква!
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179,8 МЛН. ЛВ. В ПРОЕКТА НА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ НА НЗОК ЗА
ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ъв връзка с изработването на Проект на Закон за
бюджета на НЗОК за 2020
година и след заседание на КРД
на БЗС от 27.09.2019 г. БЗС в
лицето на Комисията предприе
действия по дефиниране и заявяване на целите си относно
бюджета за дентална помощ за
2020 г. По инициатива на д-р
Димов се състоя среща с Председателя на Надзорния съвет
на НЗОК - г-жа Ж. Начева, на
която среща бяха поканени д-р
Шарков, д-р Гачев и д-р Димов.
На срещата бяха поставени исканията на БЗС за: Увеличаване
бюджета за дентална помощ през
2020 г.; Запазване дейността по
възстановяване функцията на
дъвкателния апарат на лица с
цялостно обеззъбени горна и долна челюсти. Премахване разде-

лението по възрастови групи за
горните лица.; Осигуряване финансирането на новата дейност
по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат за лица над
65 години.
Средствата за здравноосигурителни плащания по проекта за бюджета на НЗОК 2020 г., са в размер
на 4 441 976 800, което представлява увеличение с 325 580 600 лв.
спрямо бюджета за 2019 г. Общо

в проекта на бюджета на НЗОК, с
който се цели гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното
здравно осигуряване са осигурени
394,7 млн. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери - всичко. Допълнителните средства идват
от увеличението на максималния
осигурителен доход на 3 000 лв.;
увеличаване на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии
за наетите лица и на минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.; увеличението на минималния осигурителен доход на земеделските
стопани и тютюнопроизводители
– 560 лв.; здравноосигурителни
вноски, свързани с увеличаване на
заплатите в бюджетната сфера с 10
% и увеличение на възнагражде-

нията на педагогическия персонал
средно с 20 %.
Общо приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи за 2020 г. са разчетени с
ръст от 265,7 млн.лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на
НЗОК за 2019 г.
„Бюджетът ще бъде разгледан в
Министерски съвет, но при всички
случаи мога да заявя, че ръстът на
разходите за здравеопазване ще
бъде около 500 млн. лв. Само ръстът на средствата, предвидени за
НЗОК е около 395 млн. лв. Ръст
има и в бюджета на министерството, чрез който ще се осигури
устойчивост на допълнителните
разходи, които бяха направени от
правителството през тази година“,
каза днес в Добрич министърът на
здравеопазването .
НЗОК предлага за медицински

дейности да бъдат отпуснати 2
838 282 600 лв. От тях за първична
извънболнична медицинска помощ
– 244 млн. лв. или 19 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г.; за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 264,7 млн. лв. или 14 млн.
лв. повече, за медико-диагностична дейност – 94,3 млн. лв. или 4,3
млн. лв. повече, за дентални дейности 179, 8 млн. лв.
139,222 млн. лв. са заложени в
резерва на НЗОК, което представлява три на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни
вноски и трансферите за здравно
осигуряване. В хода на 2020 г. с
тези средства се предвижда да се
гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните
плащания.

Дванадесети семинар на РК на БЗС – Пловдив

ТРАЙНО МЯСТО
В КАЛЕНДАРА НА БЗС
Л

екциите бяха разчетени в
45-минутен формат и носеха
15 кредита на участниците.
Акад. Попов подчерта, че е трудно да се съберат 35 години история
в 45 минути. Верен на стила си,
той показа анимационно филмче
на „Пиксар“ за възрастта. За пролетта и зимата на живота, за това как
човек играе партия шах със самия
себе си, а наградата е… една цяла
протеза в края на краищата.
Той припомни, че в България до
1958 г., под влияние на съветската школа, има пълно отричане на
възможността за импланитране и
е било забранено да се говори за
импланти. Мотивите са били, че нарушаването на епителната бариера
води до необратима инфекция и до
канцерогенно развитие. Същевременно в страни като Швеция, Дания, Англия се работи активно във
връзка с прилагането на импланти.
През 1937 г. се доказва, че хромкобалтовата сплав „Виталиум“ не
предизвиква електролитна реакция
в тъканите. Започва нейното приложение в зъболекарството. От 1985 г.
се налагат интраосалните импланти.

Излишно е да казваме какъв дълъг път е извървяла съвременната
имплантология. Все пак да не забравяме, че здравите зъби са найдобрите импланти, както подчертава и самият акад. Попов.
Имплантологичната тема продължи с лекцията за грижите и
поддръжката на имплантно лекуваните пациенти, изнесена от д-р
Георгиус Папапниколау, Гърция. В
богато онагледената си лекция д-р
Папапниколау говори за високите
очаквания от лечението с импланти. Той подчерта, че вече се говори
не за преживяемост на имплантите,
а за успех. Необходима е правилна
комуникация и мотивиране на пациента за задържане на резултата
от лечението. За повече информация по темата можете да посетите
www.gperio.gr.
Точна, стегната и конкретна бе
лекцията на доц. Катерина Гешоска,
Македония. Темата: „Дигиталните
отпечатъци в протетиката – от виртуалността до реалността“ е сред
най-актуалните. Съществува широк
диапазон на приложение на технологията и най-вече възможността за
един напълно интегриран работен
Д-р Св. Гачев поднася приветствие към форума

Проф. Г. Тодоров, декан на ФДМ-Пловдив връчва статуетката „Хипократ“ на д-р Трифон Антонов

процес от диагнозата до крайния резултат от лечението. Не бива да забравяме, че работата на зъболекаря
се състои не само в техническите му
умения и в натрупания опит. Част от
нея са и способността за разбиране
и емпатия, които да събудят доверие
у пациента. Дигиталната технология
не може да замести това, тя е по-скоро помощен инструмент, който улеснява работата и намалява възможността за грешки. Така че просто
трябва да се допълват възможностите на виртуалността към реалността.
Само инвестицията в машини не
може да работи вместо нас, поне на
този етап на развитие.
Отделните лекции бяха разделени от множество фирмени презентации, които също носеха много

полезна и нова информация. Модератор на първата част от лекционния ден бе д-р Димитър Ковачев, а
на втората – д-р Нина Мусурлиева
и двамата от РК на БЗС – Пловдив.
Следобедната сесия започна с
лекцията на проф. Ангелина Влахова от ФДМ – Пловдив: „Препарационни граници за несменяеми
изцяло керамични конструкции,
изработени по CAD/CAM технологията“. По мнение на участниците във форума това бе лекцията,
в която нямаше нито една излишна
дума. Точно, конкретно и наситено
с информация излагане на фактите,
онагледяване с богат снимков материал – лекция, от която веднага да
си „купиш“ знание. Проф. Влахова
обърна специално внимание на ко-

рекцията на подмолите и решение
при тънки емайлови ръбчета. Тя
даде решение и как да се избягват
проблемите при сканирането на
вътрешен ъгъл на зъба. За допълнителни въпроси към лектора по
темата можете да се обръщате на:
a_vlahova@yahoo.com.

КРАСОТАТА
Е ХАРМОНИЯ
Д-р Иван Чакалов, ФДМ – София,
е сред любимите лектори на аудиторията поради начина, по който
представя темите си. „Аналогов
срещу дигитален дизайн на усмивката“ бе лекцията, която представи
в Старосел.
На стр. 4
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Лекторът проф. Влахова и д-р Мусурлиева, модератор на форума
От стр.3
Той остана верен на себе си, като
свърза изкуство, приятелство, интересни места и дори Кристо (визуалния артист Христо Явашев) с темата за дизайна на усмивката. Той е
лектор на Sofia Dental Meeting.
Негова бе и малката изложба от
картини в лекционната зала. Поради технически причини той не е успял да експонира всичко замислено
и вероятно традицията изложба на

лекари по дентална медицина – художници да представят свои работи, трябва да бъде продължена и
разширена.
Артистична лекция, която обаче
прецизно си върши работата, като
„отваря“ и провокира мисленето на
аудиторията. Как мозъкът възприема лицето като художествена композиция? Знаете ли, че прочутото
дете звезда Шърли Темпъл дължи
кариерата си на акрилови фасети,

които не сваля до края на филмите?
Реално Шърли дължи всичко във
филмовата си кариера на своя талант и на зъболекаря си д-р Пинкас.
Каква хармония на формите
трябва да бъде постигната и как да
използваме правилото за симетрия,
която е красота? Всъщност красотата е хармония и може би си струва
да четем книги за изкуство, както
препоръчва Запала.
Може би сред най-трудните въпроси остава този за формите,
които ние сме планирали, като те
се различават от формата, която пациентът получава и харесва. Проблемът със субективността може да
бъде решен с помощта на софтуер
за дизайн на усмивката, какъвто е
Visage Smile.
Наситеният лекционен ден имаше честта да завърши д-р Рангел
Тодоров, ФДМ – София, с темата
„Особености и правила за цветоотделяне в ежедневната практика“.
Той разгледа детайлно начините
за ръчно и машинно определяне
на цвета, различните показатели
и цветови стандарти. Д-р Тодоров
отдели и време, за да отговори и
на конкретни въпроси на колеги
за практиката, извън лекционната
част.
Традиционният семинар на РК
на БЗС – Пловдив показа добре обмислена лекционна програма, която
преминаваше към следващата тема

ИСТОРИЯ

ТРАКИТЕ СА В ОСНОВАТА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

С

поред последните генетични проучвания, ние българите сме близки не само с
хърватите, но и с населението на
Централна Италия. Не само българите на Алцек са отговорни за
роднинството ни с определена
група италианци, но и множество
други наши предци, които са се
заселили на Апенините още преди Рим да възникне като селище.
Дедите ни наричани по време
на Античността с името траки са
оказали силно влияние и върху
гърците. Без траките Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и др.
южните ни съседи никога не биха
достигнали развитието, на което
се радват в Класическия период.
Алкидамант приписва на Орфей
създаването на азбуката. Диодор
Сицилийски подкрепя това твърдение съобщавайки, че Орфей и
Лин са първите, които са ползвали древните букви. Евмолп въвежда Елевзийските мистерии в
Атина, а благодарение на Платон
знаем за въвеждането на култа
към Бендида при гърците.
Един от най-добрите гръцки
летописци е Тукидид, който е
от рода на одриския цар Олор.
Създателят на басни Езоп е от
фригийски произход. Определени автори приписват тракийски
произход на Аристотел. Нека не
забравяме също и това, че във
вените на Темистокъл - спаси-

телят на Атина, тече тракийска
кръв. Негова майка е тракийката
Абротона, чието име е сродно
на названието на мизийската област Абретена, което пък от своя
страна може да се обясни със
старобългарското прилагателно
обрѣтена - намерена, а съответства и на българското име Обретен.

ТРАКИЙСКАТА
ГРОБНИЦА
ДО СТАРОСЕЛ
Гробницата под Четиньова могила край село Старосел, е найголямата подобна структура в
Тракия и региона, построена в
средата на IV в. пр. Хр. за тракийски владетел, вероятно от семейството на Котис I. Тя е част,
заедно с други гробници в околностите, от могилен некропол,
разположен в южните склонове
на Средна гора.
Тракийският култов комплекс в
Четиньовата могила, на 4 км от с.
Старосел, е открит през 2000 г.
Това е най-големият открит досега тракийски царски комплекс с
мавзолей. Датира се от края на V
и началото на ІV в. пр. Хр.
Тракийският култов комплекс
при Старосел обхваща шест
подмогилни храма, четири от
които уникални, както и няколко

царски погребения. Достъпни за
туристически посещения са големият храм на Четиньова могила и
храм “Хоризонт”.
Цялата могила е оградена със
стена от обработени гранитни
блокове. Дължината й е 241 метра, а на височина достига до 3,5
метра. Стената се нарича крепида и очертава кръг, който според
тракийските религиозни вярвания символизира Слънцето. Входът на храма е с парадно стълбище и два пиедестала, на които са
стояли статуи на лъвове.
Стълбището извежда посетителите на равна площадка, използвана за ритуални танци. Коридор
води до същинската фасада на
храма и кръглата зала с 10 декоративни полуколони и триглифи
(правоъгълна плоча над всяка
колона) със синьо-червена украса. В храма са се изпълнявали
религиозни церемонии, свързани
с култа към Великата богинямайка, нейния син Слънцето и
Орфей. На северната страна на
могилата се намира хранилище
за вино или вода.
Също така най-вероятно тук са
се изпълнявали тайни орфически
мистерии и ритуали, които са извисявали погребания до боговете.
При разкопките вътре са намерени съдове за пиене на вино
и цедилки. Тракийското вино е
било много гъсто, непочистено от
семки и гроздови зърна и затова
е трябвало да се прецежда. Религиозните церемонии и орфически
тържества са били свързани с пиене на вино. Всеки погребален
ритуал е бил съпътстван от тридневни тържества, обилно поливани с вълшебната течност. Тези
обстоятелства и това, че районът
се слави като стар винарски край,
потвърждават хипотезата, че храмът на Ситалк и околните скални
светилища могат да се отъждествяват с древното светилище на
Дионис, което историци и археолози търсят безуспешно повече
от 150 години.

с надграждане на предишната. Денталното изложение, разположено
в зала „Орфей“, както и уъркшоп
проявите също допринесоха за затваряне на кръга между теория и
практика.
Ако перифразираме древната
максима, че във виното е истината,
то можем да кажем, че в различните
форуми е истината за поддържане
на нивото на квалификация. РК на

БЗС – Пловдив съумяха да направят
незабравими дни на науката, спа и
виното в подножието на тракийския
царски комплекс с мавзолей, датиран от края на V и началото на ІV
в. пр. Хр.
Следващият семинар на РК на
БЗС – Пловдив отново традиционно ще се проведе в последния уикенд на месец септември 2020г.
ДМ

Д-р Николаос Соутопулос и д-р Трифон Антонов подписаха меморандум за сътрудничество.

# В КАБИНЕТА

ВСЕКИ ДЕСЕТИ СТРАДА
ОТ ДЕНТОФОБИЯ

Д

ентофобията се проявява с изпитването на панически страх
от зъболекарския стол. Той обаче става причина за пропускането на прегледи при зъболекаря и пренебрегване на
оралното здраве, което може да доведе до сериозни дентални проблеми.
Британската фондация по дентално здраве изнася интересни
данни за честотата на този вид фобия.
Във Великобритания един на всеки десет души е засегнат от
проблема. Специалистите определят състоянието като екстремна
дентална тревожност.
Статистиката показва, че жените са по-склонни да страдат от
дентофобия, отколкото мъжете.
Според фондацията причини за развитието на състоянието могат да са неприятен спомен от детството или страх от усещането
на болка по време на дентална процедура.
Откриването на проблема значително помага за преодоляване
на страха, казват експертите.
Оказва се, че 30% от хората се страхуват от обработката на зъбите с дентална техника, а 28% от инжектирането на местна упойка.
Хората не се раждат със страх от зъболекар. Дентофобията се
развива в определен период от живота и може да бъде преодоляна, казват от Британската фондация по дентално здраве. Първата
стъпка е убеждението, че проблемът може да бъде разрешен. Ус-

покояващ е фактът, че съвременната дентална медицина действително може да бъде безболезнена. Специалистите вече имат
възможността да предлагат на пациентите методи и средства на
локална анестезия, чрез които се блокира чувството за болка.
За да бъдат редуцирани пристъпите на паника при денталната
фобия, е необходимо ефективно сътрудничество между специалиста и пациента. Затова споделете с личния зъболекар какви чувства и страхове изпитвате.
Има различни начини, по които специалистът може да ви предразположи и подготви психически за предстоящата процедура. За
тази цел разговорът може да бъде проведен извън зъболекарския
кабинет, който реално потиска повечето пациенти.
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ОТГОВОРИ

НА ЗАПАДНИЯ ФРОНТ
ВСИЧКО Е СПОКОЙНО, ЗАСЕГА
Във връзка с изказаните намерения за създаването на
нов факултет по дентална медицина в гр. Плевен и
изпратеното официално запитване до институциите
(виж бр. 9/2019 г. на вестника), както и предвид големия
отзвук в съсловието, публикуваме официалните отговори
на Министерството на образованието (писмо с вх. №
977/01.10.2019 г. от д-р Петър Николов, зам.-министър
на образованието и науката) и на председателя на
Комисията по образованието и науката към 44-то
Народно събрание на Р България, г-жа Милена Дамянова.

# 44-ТИ ВИПУСК

ДЕВЕТДЕСЕТ ДИПЛОМАНТИ
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА НА МУ - ПЛОВДИВ

Н

а 04 октомври (петък)от 11.00 часа в
„Аула Магна“ Факултетът по дентална
медицина на Медицински университет Пловдив се проведе Тържествена промоция на
44-ти випуск лекари по дентална медицина.
90 дипломанти - 70 българи и 20 чужденци
(от Великобритания, Италия, Кипър, Сирия,
Турция, Украйна и Швеция) получиха дипломи
и положиха своя уникален професионален обет
- Хипократовата клетва. От този ден те започват
професионалната си реализация като «магистри», лекари по дентална медицина.
Шестима дипломанти завършват с "отличен"
общ успех (над 5,50) от следването и от държавните изпити. Средният успех на випуска е „много добър“ 4,64.
Татяна Лютáкова е отличничката на випуска,
завършила с най-висок общ успех (5.62) от следването и от държавните изпити. Честта да води
полагането на Хипократовата клетва ще има
Виктория Николова, втора по успех в класацията на отличниците.
На дипломантите с най-висок успех ще бъдат
връчени предметни награди.
След успешното въвеждане на англоезичната
магистърска програма по „Дентална медицина“
с тазгодишния випуск-2019 на ФДМ - Пловдив
се дипломира втория випуск, чието обучение е
проведено изцяло на английски език. През 2012
година след програмна акредитация от НАОА
стартира англоезичното обучение в магистърската програма по „Дентална медицина“ в Ме-

дицински университет - Пловдив. Тази година
завършват 20 студенти от англоезичната програма на ФДМ. С най-висок успех (5.51) е Асия
Заман (Великобритания), която ще поднесе приветствие от името на чуждестранните студенти.
Тази година за „Промотор“ от факултетската
колегия бе определена доц. д-р Елена Фиркова,
дм, преподавател от катедра „Пародонтология
и заболявания на оралната лигавица“ на ФДМ
- Пловдив.
Ректорът на университета - проф. д-р Мариана Мурджева, дм и деканът - проф. д-р Георги
Тодоров, дм, поздравиха дипломантите от името
на академичната общност.
На академичния празник за факултета и дипломантите бяха поканени официални гости от
държавната и местна власт, съсловните организации, сродните факултети от страната, студенти и преподаватели от ФДМ – Пловдив, близки
на завършващите.
На тържеството присъстваха представители
на Министерството на образованието и науката и на Министерството на здравеопазването.
Официални гости на тържеството бяха д-р Николай Шарков - председател на УС на Български
зъболекарски съюз и заместник-председателят
на Районната колегия на БЗС в Пловдив - д-р
Нелия Михайлова, както и редица изтъкнати бивши и настоящи преподаватели и възпитаници
на Факултета по дентална медицина - Пловдив.
ФДМ-Пловдив
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ЦЯЛАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,
СЪБРАНА В ЕДИН КОНГРЕС

оц. Тодор Узунов, президент на асоциация Sofia
Dental Meeting за 2019та година, откри найголемия международен дентален
конгрес в България. Форумът се
проведе в рамките на 4 дни и бе
посетен от участници от цял свят.
Разнообразна научна програма,
дискусионни панели с разглеждане на клинични случаи, дентален мениджмънт, най-доброто от
Японската дентална асоциация,
дентално изложение и богата социална програма бяха нещата, с
които ще се запомни тазгодишното
издание на Sofia Dental Meeting.
На официалното откриване за
2019-та година поздравление към
участниците поднесе доц. Тодор
Узунов, президент на SDM 2019.
Официални приветствия за 12тото издание на SDM поднесоха,
проф. Бичачо и д-р Н. Шарков,
председател на УС на БЗС. Поздравителни адреси имаше и от
председателя на Столична районна колегия на БЗС, д-р Б. Ботев,
от председателя на РК на БЗСПловдви, д-р Т. Антонов. До уважат откриването бяха дошли д-р Б.
Миланов, гл. секретар на БЗС, д-р
Т. Кукуванов, зам.-председател на

Sofia Dental meeting-2019

Доц. Тодор Узунов по време на официалното откриване на Sofia
Dental meeting-2019

Председателят на БЗС, д-р Н. Шарков поздравява участниците в
Sofia Dental meeting-2019

рали да поканят изключителни
лектори във всяка област, така че
всеки участник да открие необходимите за неговата практика
нови знания и умения, да разшири
собствения си кръгозор или наймалкото да свери професионалния
си часовник.
Д-р Хенри Салама – научен
президент на SDM 2019 положи
големи усилия, за да събере съзвездие от специалисти, които в
серия от лекционни панели ще
обхванат целия калейдоскоп от терапевтични възможности, съпътстващи едно комплексно дентално
лечение, подчерта доц. Узунов.
С голям интерес се очакваше
финалната част - Dental World
cup, на която няколко отбора от
топ лектори дискутираха конкретни клинични случаи, за да може
аудиторията да извлече максимална полза от техния опит и знания.
SDM 2019 наистина обхвана
всички теми в денталната медицина, които бяха представени от лектори с утвърдени имена в денталната медицина. Това многообразие
бе предизвикателство пред организаторите, поради забавянето на
някои лекции. Може би организаторите трябва да помислят за поголям интервал между отделните
прояви.
Дискусията на клинични случаи,
модерирана от д-р Хенри Салама
се превърна в една от най-привлекателните форми за участниците,
защото позволи сравняване на отделни клинични решения и разкри
уникалния начин, с който подхождат към лечебния план едни от
най-добрите клиницисти в света.
Участие на български лектори
имаше във всички аспекти на форума.
Клиничните демонстрации на
живо са също сред предизвикващите интерес прояви. Доц. д-р Камен Коцилков и доц. д-р Димитър
Филчев, България представиха
"Иновация в денталната имплантология - поставяне на имплант с
техника на осеоденсификацията
Versah".
Д-р Димитър Костурков, участва с клинична демонстрация на

Участници в практички курс

Д-р Виктория Иванчева и д-р Хасан Магайра, Великобритания по време на практически курс

БЗС, д-р София Буджева, председател на РК на БЗС-Бургас, както
и представители на СРК.
Запазена марка на Sofia Dental
Meeting са добре структурираните отделни лекционни панели. От
две от големите лекционни зали се
осъществяваше перфектно стрийминг предаване на презентациите
и демонстрациите на живо.
Организаторите се бяха поста-

живо на тема "Лечение на перфорации на коренови канали", като
показа най-съвременните подходи
в ендодонтията.
Доц. Тодор Узунов по време
на официалния коктейл на Sofia
Dental meeting, в галерия „Квадрат
500“, предаде поста "Президент"
на асоциация SDM на д-р Румяна
Терзиева.
ДМ
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МАРКЕТИНГ НА
СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ

К

ато зъболекари сме
в сектора на услугите и ние продаваме
услугата на нашите
пациенти, затова трябва да
сме наясно с маркетинговите
техники и как да се занимаваме професионално, как да
продаваме нашата услуга и да
спечелим повече пазарен дял.
Много зъболекари се оплакват, че притежават умението
да лекуват, най-новото оборудване, но не са в състояние
да привлекат пациенти или да
ги убедят да извършват лечение, различно от рутинните.
Защо денталната услуга
като бизнес позициониране
изостава?

Между, лечението, маркетинговите техники и бизнеса
в денталната медицина
тази теория?
Физиологични
нужди:
Всички хора се нуждаят от
зъби, за да се хранят.
Нужди за безопасност:
Периодичната стоматологична хигиена ще предотврати
внезапна болка или често
ходене при зъболекари при
спешни случаи.
Принадлежащи нужди:
Правилна реч, социално приемане. Всички попадат в тази
категория
Други потребности: Необходимостта от естетика и
красота.
Фиг. 1 Йерархия на потребностите на Маслоу

Фиг. 1
Отговорът би бил чрез дефиниране на съществуващия
проблем:
• Липса на образование по
мениджмънт на денталната
практика
• Непознаване на мениджърското следдипломно образование
• Липса на качествени, ориентирани към мениджмънта
курсове по дентална медицина
• Липса на базови умения
по маркетинг
Познавате ли нуждите
на вашите пациенти?
Първата стъпка в нашата
схема ще бъде да разберем
нуждите на нашите клиенти.
Маслоу създаде йерархия
на нуждите, където предложи
хората да изпълнят долното
ниво, за да се изкачат нагоре
по пирамидата до второто
ниво. Например никой няма
да се грижи за подслон, ако
е гладен. И никой няма да се
сети да се присъедини към
клуб по времето, в което няма
дом да живее.
Физиологичните нужди:
храна, вода, въздух и др.
Нуждите за безопасност:
подслон, сигурност, защита
и др.
Принадлежащите нужди:
семейство, приятели, клубове по интереси и т.н.
Нуждата от уважение: самочувствие, признание, статус (като образование, добра
работа и т.н.)
Развитие: Саморазвитие
и реализация (Много малко
хора изпълняват тази нужда)
Как можем да приложим

Диаграма на йерархична
система на потребностите на
човека по Ейбрахам Маслоу.
Степени (от най-ниската
към най-високата):
1. Физиологични
2. Сигурност
3. Любов/Принадлежност
4. Уважение, увереност
5. Самоусъвършенстване,
себереализиране
Фиг. 2
• А (Attention – внимание)
– привличане вниманието на
клиента
• I (Interest – интерес) –
повишаване интереса на
клиента чрез съсредоточаване върху и демонстриране
на предимствата и ползите
(вместо да се фокусира върху
функциите, както и в традиционната реклама).
• D (Desire – желание) –
убеждаване на клиентите, че
искат и желаят продукта или
услугата и че тя удовлетворява техните нужди.
• А (Action – действие) –
довеждане на клиента към
предприемане на действия и/
или покупки.
Как да открием нуждите?
Най-лесният начин е просто да попитате. Разбира се,
че няма да задавате директно
въпроси, но някои сондажни
въпроси и насочени въпроси,
отворени въпроси биха разкрили нуждите на пациента.
Вашата роля би била да се
стремите към нуждите, като
намерите ползи (от вашата
услуга), за да задоволите тези
нужди. Ако някой има липсващи зъби, не му казвайте
само характеристиките на

имплантите и как изглеждат
те. Вместо това, информирайте го за ползите от имплантирането, степента на
техния успех, която е много
по-висока от другите опции,
техните физиологични ползи
и т.н. Не забравяйте, че характеристиките описват нещо;
докато ползите ви казват какво ще направи за вас.
Общи цели на маркетинговата комуникация:
• Създайте информираност
• Създайте разбиране
• Промяна на нагласи /възприятия
• Промяна на поведението
• Подсилете предишните
решения и нагласи
По този начин нека да се
приближим до друг фин модел, който би могъл да ни доведе до края.
Моделът AIDA (фиг. 3) е
един от най-простите и широко използвани модели в
маркетинга, както можете
да забележите, той е същият
като предишните ни модели,
където започвате отдолу нагоре и тук всяка стъпка от пирамидата води на другия. Не
можете да пропуснете една
стъпка. Привличате вниманието на вашите пациенти;
развийте това внимание, за да
изградите интерес, който ще
запали искрата на желанието,
насочвайки ги да предприемат положителни действия
към закупуване на услугата,
която сте имали за цел да
продадете.
Модел AIDA:
Има четири основни начина за привличане на вниманието на пациентите:
1. Реклама: Главно брошури във вашата клиника. Брошурата трябва да включва:
• Предимства на лечението

направи.
2. Сегментиране: Съсредоточете се върху някои потенциални клиенти и пуснете
на пазара вашата целева услуга, като използвате повече
послания от тези в брошурата.
3. „Една ЖЕНА каза, че“:
от уста на уста информацията
се разпространява по-бързо
от огъня в сухо сено. Доволните клиенти биха се погрижили за тази задача (Също
така неудовлетворени, но в
обратна посока). Вашата роля
е да изберете хората, които
ще разпространяват информация във ваша полза.
4. Лидери на мнения:
Това са хора, които оказват
влияние върху други хора
и от които винаги се искат
препоръки, като другите хора
винаги се опитват да ги имитират. Изберете колкото можете повече от тях и им предлагайте своето лечение по
професионален начин, няма
проблем, ако я изпълнявате
за тях на намалена цена или
дори безплатно. (Представете си социална „звезда“ да
обикаля с ново избелените си
зъби и да информира всички
къде ги е направила).
Лидерите на мнението се
характеризират с това, че са:
• Заемат високо социално
положение
• Богати или умерено богати
• Високо образовани
• Имат много контакти и
приятели
Сега, след като пациентите
са наясно с услугата, вашата
роля е да повишите интереса си, като един от начините
е чрез използване на BTQ
(Benefit Tag Qestions), където
да включите под формата на
въпрос ползата за пациента
като: Знаете ли, че зъбите ви

Фиг. 2
(импланти, например)
• Опростени илюстрирани
етапи на лечение
• Примери за успех
Никога не се отказвайте от
идеята за брошури, защото
скорошно проучване показа,
че: Първия път, когато някой
погледне реклама, той не я
вижда. Тринадесети път той
смята, че това трябва да е
добро. Двадесетият път, когато го види, го купува или
инструктира жена си да го

могат да бъдат толкова бели,
колкото тези на тази снимка?
За изграждането на интерес
трябва:
• Съсредоточете се върху
лидерите и онези, които смятате за перспективни
• Образованието на пациентите (мултимедийна комуникация) може да разшири
възгледа им
• Плюсове и минуси: Дайте
им отговори на всички свои
опасения и се акцентирайте

върху положителните страни
на услугата
Шестте мотива за купуване на услуга точно от вас
от страна на пациента:
• Печелете: Тук не искам
да кажа само, че трябва да
предлагате отстъпка или да
предлагате бонус услуга над
това, което продавате. Искам
да кажа, че има някои хора,
които зависят от зъбите си
(фонетично и естетически),
за да изкарват прехраната си
като актьори, учители, представители на продажбите. и
всеки, който изкарва прехраната си, като говори постоянно.
• Страх от загуба: Ние
купуваме аларми, брави и
застрахователни полици от
страх да не загубим нещо
(включително часовници от
страх да не загубим време).
Можем да приложим това и
денталната практика в много
случаи; тези, които ние убеждаваме да възстановят зъбите
от страх да не го загубят покъсно и може би ще загубят
повече пари.
• Удоволствие: Купуваме
ваканционни пакети и ходим

на забавления за удоволствие. Пациентите никога няма
да отидат при зъболекари за
удоволствие, но да се лекуват
зъбите и да се наслаждават на
последствията е удоволствие.
(Те се хранят добре, говорят
добре, приятен дъх, добра
естетика).
• Избягване на болката:
Купуваме лекарства за да избегнем болка. Излишно е да
давате зъболекарски примери
за това. Социално одобрение:
Ние купуваме добри дрехи,
парфюми и други подобни,
за да се чувстваме социално
одобрени. Всеки от конкретно социално ниво ще се срамува, че е сред връстниците
си с грозно изглеждащи зъби
или фонетични дефекти, или
дори лош дъх.
• Гордост: Такива пациенти са мечтата на всички зъболекари. Такива пациенти
лесно биха купили нещо, за
да се покажат. Като мигли,
избелване, импланти. Просто
назовете всичко скъпо. Понякога те просто се гордеят, че
са платили няколко хиляди
за лечение на зъбите си във
фантастичен стоматологичен
център.
д-р Ехаб Хейкал

# МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

ОРГАНИЧЕН И
ПЛАТЕН МАРКЕТИНГ

С

оциалните мрежи се използват ежедневно от
повече от 2 милиарда души. Facebook държи
около 18% от пазарните дялове на тези мрежи.
Ако вече сте създали профил на вашата дентална
практика в тази мрежа, то вероятно сте се запознали с нейните основни маркетингови опции и знаете,
че част от тях са платени, а другите се основават на
т. н.„organic marketing“, включващ всички методи и
похвати за презентиране на профила ви безплатно.
Повечето онлайн социални мрежи продължително време насърчаваха органичния маркетинг, за да
увеличат броя на потребителите си. В последните
години обаче бизнес стратегията им се промени в посока „плати – играй”. Особено силно това се отнася
за Facebook, които постоянно променят своите алгоритми, намалявайки процентния дял на органичния
маркетинг и увеличавайки този на платения. Въпреки , че досегашната ви рекламна тактика в мрежата
вероятно ще трябва да се промени, за да продължите
да постигате най – добрите резултати, все пак не забравяйте, че Facebook остава най – голямата платформа за взаимодействие между потребителите. Тя има
1.13 милиарда активни потребители всеки ден и 70%
от тях са в мрежата поне веднъж дневно.
Не игнорирайте платформата, ако към момента съобщенията ви не достигат желания брой последователи. Вашата реклама може да включи платено търсене,
което ще ви даде систематизирани резултати, по – лесни за измерване и обработване. Таргетираната реклама може да ви донесе бъдещи пациенти, отговарящи
на подбрани от вас критерии.
Привличането на нови пациенти е също толкова важно, колкото и задържането на старите, лоялни такива. Затова продължете да поддържате органичния си
маркетинг, предоставящ информация на вече съществуващите ви пациенти.
Повече от 86% от търговците днес използват съвкупност от двата онлайн рекламни подхода – органичен и платен маркетинг. Около 60% от тях смятат, че
платеният е по – ефективен. Изследване, проведено в
края на 2016г., показва че около 39% от търговците
използват само органичен маркетинг, около 11% използват само платен и около 35% прилагат комбинирани методи за постигане на целите си.
Някои дентални медици се отдръпват от платения
маркетинг в социалните мрежи, тъй като първоначално се наложиха основно органичните рекламни
методи.
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НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА
ЗНАНИЕТО НЕ Е НЕЗНАНИЕТО,
А ИЛЮЗИЯТА ЗА ЗНАНИЕ

а осма поредна година бяха
връчени годишните награди на списание и клуб
Business Lady. Наградите се
присъждат за най-голям принос
на българската делова жена в
различни категории. Организаторите бяха подбрали 15 изключителни бизнес дами в 13 категории от обществения живот,
бизнеса и медиите.
Д-р Мирена Дойчинова, Съосновател и директор на дентална
клиника „Smile Centre Family”
грабна приза в сектор ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – за ефективен мениджмънт, добри практики и висок професионализъм
в областта на ендодонтията.
Бихте ли се представили?
Насоченост на практиката, специализации, хоби, семейство и
др.
Казвам се д-р Мирена Дойчинова. Работя като лекар по дентална медицина от 7 години. Още
от първия ден след дипломирането си интересите ми изцяло са
насочени в областта на ендодонтията. По време на студентските
си години практикувах в ендо клиника, където запалиха страстта ми
към ендодонтията. През всички
години не пропусках нито един
конгрес или курс, който може да
ме обогати. Моят идол е д-р Марга Рий, която е фантастичен ендодонтист.
С усмивка бих казала, че жените
влагаме много повече от труд в ендодонтията, ние даваме и частичка от женската си емоционалност.
Ендодонтията ме кара да ходя
всеки ден на работа с огромно
желание. Омъжена съм и имам 3
деца. Хобито ми е да отглеждам
орхидеи. Обичам да пътувам и да
се разхождам из малките улички
на градовете.
Как е организирана практиката Ви? Бихте ли разказали за
нея?
Практиката ни започна дейност
преди 7 години в София. Разкрихме я аз и моят брат - д-р Траян
Добрев. Аз работя ендодонтията,
а той оклузодонтия, протетика,
естетични възстановявания и имплантология. Най-младият лекар

Най-добрият начин за поддържане на професионалното ниво е
работата. Теоретичните знания са
ни необходими, за да можем да не
допускаме фундаментални грешки и да знаем къде са границите на
възможностите ни да експериментираме . Но теорията не ни гарантира добра практика. Един лекар
не трябва да спира да работи с пациенти, ако иска да бъде на ниво.
Моята формула е 70% работа и
30% теория. Обучавам се от 4 основни източника-онлайн достъпната ни научна литература, конгреси, клинични онлайн форуми и
учебници. Дискусиите с колегите
в областта на ендодонтията, които
са в неформална обстановка, също
са много ценни за мен.
В момента тече дискусия в

професионалната общност за
Правилата за добра практика и
Стандартите по дентална медцина. Какво е Вашето мнение
по въпроса?
Смятам, че дипломата за специалност не прави лекарите добри
специалисти. Това е въпрос на
личен избор и амбиция. С д-р Добрев избрахме областите, в които
да работим още като студенти.
Съветвам всички млади колеги да
бъдат отговорни към избора си, да
се развиват през целия си професионален живот и да се съсредоточат в една дисциплина. Всезнанието е незнание.
„Най-големият враг на знанието не е незнанието, а илюзията за
знание.“ Стивън Хокинг
Въпросите зададе:
Е. Караянева

Д-р Мирена Дойчинова

в нашия екип е д-р Надежда Изворова, която се занимава с пародонталните заболявания на нашите
пациенти. Имаме дентални асистенти и стажанти, които ни помагат в ежедневната работа. Смятам,
че екипът ни е много сериозно
подбран, всички притежават прекрасни личностни и професионални качества. Работата в клиниката е изцяло под микроскопско
увеличение. Всички манипулации
се правят с помощта на микроскопите и благодарение на работата
ни с тях си дадохме сметка колко
несъвършено е човешкото око.
Съврменната стоматология е немислима без увеличение.
Поздравления за наградата на
списание и клуб „Бизнес лейди“. Кое във вашата работа допринесе за спечелването й?
Благодаря! Историята на тази
награда е много интересна. Всичко започва с една наша пациентка.

Клиниката на д-р Дойчинова, „Smile Centre Family”

Преди 5 години излекувахме зъб,
който всички колеги, с които се
беше консултирала, бяха насочили
за екстракция. Младият ни и буен
ентусиазъм и жажда да докажем,
че можем да го спасим, ни накара да опитаме. Зъбът беше в много тежко състояние, но успяхме.
Оказа се, че пациентката е решила да сподели за нас на екипа на
Business Lady. Те са си направили
своето проучване и един ден просто ми се обадиха. Много е приятно да се дава гласност на добрите
новини, добрите лекари и добрите
каузи. Всеки пациент, всеки зъб,
всяка усмивка са важни за един
лекар по дентална медицина. Всеотдайността се отблагодарява и
пациентите забелязват кога един
лекар обича професията си.
Как поддържате професионалната си квалификация? Кой
е най-добрият начин за това,
според Вас?

Момент от награждаването. Д-р Н. Шарков връчва отличието

БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2019

# ОТ ПРАКТИКАТА

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ НА
Д-Р МИРЕНА ДОЙЧИНОВА

1-ВИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Отсраняване на сепариран инструмент, запечатване на перфорация и проследяване 1 година на лечението на периапикалната лезия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2: Запечатване на перфорация и външна резорбция на дистален корен
на зъб 36 и проследяване на оздравителен процес 5 години след лечението. Това е случаят, който е
виновник за наградата.
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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
ЗА МЕДИЦИНА ЗА 2019 Г.

Н

обеловата награда за медицина за 2019 г. бе присъдена на американците
Уилям Каелин и Питър Ратклиф и
британеца Грег Семенца за откритието как живите клетки реагират
и се адаптират към наличието на
кислород. Това съобщи от Стокхолм Нобеловият комитет към Каролинския медицински институт.
"Те установиха основата на нашето разбиране за това как нивата
на кислород влияят на клетъчния
метаболизъм и физиологичната
функция“, каза журито и добави,
че техните открития "проправят
пътя за обещаващи нови стратегии
за борба с анемията, рака и много
други заболявания".
Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина
спечелиха Джеймс П. Алисън и
Тасуку Хонджо за открития, довели до пробив в лечението на рак.
Първата Нобелова награда за физиология или медицина е връчена
през 1901 г. на Елим Адолф фон
Беринг (Германия) "за работата му
върху серумната терапия, специал-

но за прилагането й при дифтерия,
с което отваря нов път за медицинската наука и дава на лекарите победоносно средство против болестта и смъртта". С обявяването на
носителя на Нобеловата награда
за медицина започва сезон 2019, в
който двама носители на отличието за литература ще бъдат наградени, след като скандал миналата
година отложи връчването му. Тази
година под въпрос е наградата за
мир и вълната от недоволство срещу номинацията на Грета Тунберг.
Тийнейджърката
активистка
срещу промените в климата Грета
Тунберг се смята за един от фаворитите от водещи букмейкърски
сайтове. Ръководителят на Института за изследване на мира в Осло
Хенрик Урдал обаче заяви пред
АФП, че „е крайно невероятно“
16-годишната активистка да спечели, допълвайки, че възрастта й
може да работи срещу нея. Наймалкият лауреат на Нобелова награда за мир е Малала Йосафзай,
която получи отличието през 2014та на 17-годишна възраст.

МУЗЕЯТ
НА МЕДИЦИНАТА
КЪМ МУ - ПЛОВДИВ

Н

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3: Консервативно ендодонтско лечение на голяма периапикална лезия в
горна челюст. Проследяване 1 година след лечението.

авършват се 104 години от
смъртта на американския
зъболекар Greene Vardiman
Black (1836–1915), един от найярките авторитети в областта на
оперативното зъболечение. G.V.
Black поставя научните основи на
кавитетната препарация в началото на XX в. Неговите изследвания
са финансирани от фондацията
Carnegie, а резултатите от тях са
публикувани за първи път в Германия през 1914 г. Принципите на
кавитетната препарация и предло-

жената от G.V. Black класификация не са променяни по същество
повече от век и се използват при
обучението на студенти по оперативно зъболечение и досега.
Музеят на медицината към МУ
- Пловдив притежава уникалното
първо издание на труда на G.V.
Black от 1914 г., както и негов
портрет с лично посвещение. Безценните предмети са дарени от д-р
Женя Маслинкова, дългогодишен
служител на ФДМ Пловдив.

10 БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2019

В

ВИРУСИ, ЗАСЯГАЩИ
ЗЪБОЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ

допълнение към патогените,
причинени от кръвта (BBPs)
- вируса на човешката имунодефицитност (HIV) и вирусите на
хепатит В и С (HBV и HCV) - други вируси, засягащи зъболекарския
кабинет, включват вируси на рубеола, паротит и морбили; вирусите на
херпес (вирус на херпес симплекс
[HSV] тип 1 и 2, варицела-зостер,
вирус на Epstein-Barr [EBV], цитомега ловирус и човешки херпес
вирус 6); човешки папилома вируси; аденовирус; coxsackie вируси;
и патогените на горните дихателни
пътища (грипни вируси А и В, човешки парвовирус В19 и респираторен синцитиален вирус). Повечето
от тях са далеч по-разпространени
от BBP и много от тях са особено
загрижени за неимунни бременни
жени и имунокомпрометирани пациенти. Препоръчва се имунизация
на неимунни здравни работници, за
да се намали рискът от инфекция с
морбили, паротит, рубеола, полиомиелит, грип, варицела-зостер и
HBV. Наскоро въведената ваксина
срещу варицела-зостер силно се
препоръчва за онези здравни работници, които лекуват деца и медицински компрометирани пациенти.

ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА ПРЕДАВАНЕ В
СТОМАТОЛОГИЧНИЯ
КАБИНЕТ
Доказателствата за предаване на
вируса се основават на резултатите
от проучвания за серопреваленция,
епидемиологични изследвания и
доклади за случаи.

РЕСПИРАТОРНИ
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
Проучванията за серопреносимост показват по-голямо разпространение на антитела срещу грипни
вируси А и В, респираторен синцитиален вирус и аденовирус сред
стоматолозите в сравнение с контролите. Ежегодната имунизация на
зъболекарските работници срещу
грип се препоръчва за намаляване
на потенциала за предаване на пациенти, колеги и членове на семейството.
ХЕРПЕСНИ ВИРУСИ
Херпесните вируси причиняват
персистираща инфекция в по-голямата част от населението и се проливат в слюнка. Има данни за по-високи нива на антитела срещу EBV
при зъболекари и клинични стоматологични студенти в сравнение
с предклинични стоматологични
студенти. Има също така данни за
предаване на HSV на здравни работници от пациенти и от зъболекарски работници към пациенти. Това
включва огнище на HSV-1 гингивостоматит при 20 от 46 пациенти,
лекувани от хигиенист с херпетичен
белег, който не е използвал ръкавици. Потенциалът за предаване на
херпес вирус чрез зъбни наконечници също е демонстриран. Докладите за професионално придобити
HSV стават по-рядко с използването
на лични защитни бариери.
ХЕПАТИТНИ ВИРУСИ
Вирусите на хепатит, които са
най-загрижени за зъболекарите, са
кръвоносните вируси на HBV, HCV
и хепатит D (HDV). HDV може да
възникне само като съвместна инфекция с HBV, а HBV имунизацията придава имунитет както на
HBV, така и на HDV. Има
доказателства, че вирусът на хепатит
G (HGV) може
да се предава чрез
перкутанно
изла-

гане на кръв; въпреки това, клиничното значение на HGV не е ясно.
HBV и HCV присъстват в слюнката,
както и в кръвта и представляват
голямо безпокойство в денталния
кабинет.
HBV представлява най-голямата
опасност за неимунния зъболекар.
Изчислено е, че 6 800 неваксинирани здравни работници в Съединените щати се заразяват с HBV всяка
година, от които приблизително 100
ще умрат от цироза, рак на черния
дроб или от фулминантния хепатит.
Преди 1987 г. бяха публикувани
съобщения за предаване от 14 хирурзи и 9 зъболекари, включително
орален хирург, предавал HBV на 55
пациенти. Вероятно в резултат на
увеличаване на спазването на HBV
имунизацията и използването на ръкавици, няма съобщения за предаване на HBV от отделни зъболекари от
1987 г., въпреки че не е имало спад
в съобщенията за предаване на HBV
от хирурзи. 13 Скорошното стоматологично лечение беше важен рисков
фактор за HBV инфекции сред пациентите в Muldova поради лошия
контрол на инфекцията. 17 Това
потвърди резултатите от по-ранни
изследвания на рискови фактори за
HBV инфекция при 5800 медицински работници в Италия и пациенти
във Великобритания.
Въпреки че инфекциозността
на HCV е по-ниска от HBV, имунизацията срещу този вирус не е
налична и опасенията, свързани
с предаването му, се увеличават.
Проучванията за серопреваляция
показват, че оралните хирурзи са
изложени на повишен риск от HCV
инфекция, особено в райони с високо разпространение. Има също така
доказателства, че денталното лечение е силно свързано с наличието на
антитела срещу HCV при пациенти
с остър не-А, не-В хепатит, които
нямат анамнеза за кръвопреливане
или интравенозна злоупотреба с лекарства.
ХИВ
Според Службата на лабораторията за обществено здраве към юни
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от 1999 г. по целия свят е имало
319 съобщения за професионално
придобити ХИВ сред здравните работници. От тях са потвърдени 102
случая (отрицателен изходен тест
за ХИВ след експозиция, с последваща сероконверсия или субтипизиране или генотипиране, за да се
открие идентичен щам на ХИВ в източник и изложени на хора). От 217
възможни или вероятни случая, 9 са
били зъболекарски работници. Има
съобщения за предаване на ХИВ от
2 заразени здравни работници на
пациенти: зъболекар във Флорида
може да е предал ХИВ на 6 пациенти, и по-скоро, предаването на
ХИВ от ортопед хирург на пациент
е потвърдено. Съобщава се, че ятрогенното предаване на ХИВ на 934
пациенти се наблюдава главно в резултат на лош контрол на инфекцията; обаче се забелязва забележим
пропуск на много големия брой
получатели на кръв и кръвни продукти, заразени с ХИВ. Разследване на
огнище на 14 случая на ХИВ в диализно отделение в Колумбия показа,
че само инвазивните стоматологични процедури са значително свързани с предаване на ХИВ. Заключено
е, че предаването става от пациент
на пациент чрез замърсени зъбни
инструменти.

ИЗЛАГАНЕ НА
ЗЪБОЛЕКАРИ НА
ПАТОГЕНИ В КРЪВТА
По време на стоматологичното
лечение често се появяват перкутанни наранявания и кръвни пръски
по очите, носа или устата. Средно
стоматолозите в Канада съобщават
за 3 перкутни наранявания и 1,5
експозиции на лигавицата годишно. Най-високите честоти на перкутанни наранявания са отчетени от
ортодонти (4,9 годишно), а най-високите честоти на кръвни пръски в
очите, носа или устата са отчетени
от орални хирурзи (1,8 на година). В
едногодишен период 0,5% от стоматолозите в Канада съобщават за експозиция на ХИВ, а допълнителни
14% не са сигурни дали пациентът с
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20. Klein RS, Freeman K, Taylor PE, Stevens CE. Професионален риск от инфекция с вируса на хепатит С сред зъболекарите от Ню Йорк. Lancet 1991; 338:
1539-42.
21. Thomas DL, Gruninger SE, Siew C, Joy ED, Quinn TC. Професионален риск
от инфекции с хепатит С сред стоматолозите и оралните хирурзи в Северна Америка. Am J Med 1996; 100: 41-5.
22. Mele A, Sagliocca L, Manzillo G, Converti F, Amoroso P, Stazi MA и други.
Рискови фактори за остър не-А, не-В хепатит и връзката им с антителата за вируса на хепатит С: изследване на контролния случай. Am J Public Health 1994;
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23. Лаборатория за обществено здраве. Професионално предаване на ХИВ:
обобщение на публикуваните доклади до юни 1999 г. Лондон, Великобритания:

източник е ХИВ серопозитивен; подобно, 0,8% съобщават за експозиция на HBV (15% несигурно) и 1,9%
съобщават за експозиция в кръвта
на високорисков пациент (17% несигурно). Тези честоти на известна
експозиция на ХИВ и HBV вероятно ще бъдат подценявани в резултат
на несигурност, свързана със серостата на пациента и несъобщаване на
пристрастия. Рисковете от предаване на HBV, HCV и ХИВ в резултат
на нараняване със заразена игла са
приблизително 30% (HBV, когато
източникът е положителен е-антиген), 3% (HCV) и 0,3% (HIV).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Много случаи на предаване на инфекция не са документирани. Много от тях не са разпознати поради
субклинални инфекции (половината от острите HBV инфекции са субклинични), трудността да се свържат изолирани спорадични случаи
със здравен работник и разликата
в пълнотата на наблюдението между юрисдикциите. Недокладването
може да възникне и поради опасения, свързани с поверителността,
правните ограничения и недостатъчните ресурси, включително времето и разходите за епидемиологични разследвания. В допълнение,
колкото по-разпространени са вирусите в общата популация, толкова
по-трудно е да се идентифицират
източници на предаване за конкретни случаи. Ясно е, че има много
реален риск от предаване на вируса в денталния кабинет. Има данни
за предаване на HBV, HIV и HCV в
денталния кабинет, а тези, които не
са имунизирани срещу HBV, са особено уязвими. Има данни и за предаване на вируси на горните дихателни пътища и херпес в денталния
кабинет. Освен това има ясни индикации, че честотата на излагане на
кръв сред зъболекарите трябва да се
намали, за да се сведе до минимум
риска от професионално придобити
инфекции с BBP.
По материали в Интренет

PHLS, декември 1999 г.
24. Ciesielski C, Marianos D, Ou CY, Dumbaugh R, Witte J, Berkelman R и др.
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26. Gooch B, Marianos D, Ciesielski C, Dumbaugh R, Lasch A, Jaffe H и др.
Липса на доказателства за предаване на ХИВ от пациент на пациент в дентална
практика. JADA 1993; 124: 38-44.
27. Blanchard A, Ferris S, Chamaret S, Guetard D, Montagnier L. Молекулярни
доказателства за нозокомиално предаване на вируса на човешката имунодефицит
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експозиции сред канадските зъболекари: резултатите от национално проучване.
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ИЗВЪН КАБИНЕТА

Д-Р ДИМИТЪР КОВАЧЕВ С
ФЕРАРИ НА ПИСТА „ФЮРАНО“
В
рубриката "Извън кабинета" д-р Димитър Ковачев от
РК на БЗС – Пловдив ще ви
разкаже история за горещо слънце, нажежен асфалт и италиански
залези… Той заедно с журналиста Георги Милков от вестник ,,24
часа‘‘ и чаровната г-жа Полина
Нинова поставиха на колене пределите на писта „Фюрано“, разположена в сърцето на гр. Маранело
в Северна Италия.
След 2 години съвместна работа
във връзка с вредата от тютюнопушенето и намиране на рационална
алтернатива, тримата герои преживяха вълнуващи мигове в края на
лятото.
Приключението започна с приятен полет от София до Мюнхен,
а след това до кулинарната италианска столица Болоня, от където тримата бъдещи пилоти бяхме
посрещнати в сърцето на Ферари,а
именно "Долината на двигателите"
в гр. Маранело.
Очакваше ни целият екип от инструктори, два броя, меко казано,
забележителни Ferrari 488 GTB и
разбира се писта „Фюрано“. Програмата започна с технически инструктаж, техники на шофиране,
правилна траектория на завои и
разбира се, пълна спецификация

оптимизират бъдещите резултати
и, разбира се, наученото да бъде
използвано в ежедневието на всеки един от нас. Аеродинамичното
купе, с двадесет цолови джанти,
задвижвани от 750 нютон метра,
в характерния червен цвят, това е
меко казано вълнуващо!
След изпълнените с нажежен асфалт осем часа, слънчевият октомврийски ден продължи с разходка
в красивата Модена, носеща в себе
си традиционния италиански дух,
вкус на сладолед и аромат на латемакиато.
В ресторант „Опера 2“, на самия връх на града, в присъствието
на целия тим на Ферари, имахме
удоволствието да бъдем свидетели на биографията на една от найголемите изби за балсамов оцет в
Италия.

Българският екип
на "двата червени звяра", които чакаха пред тренировъчния център.
Не бяхме сигурни кое ни вдъхновяваше повече - да разберем какво
точно не знаем за професионалното управление на един автомобил
или мисълта, че след броени минути ще държим в ръцете си 670
коня, чиста турбо маса....!

Едно ферари с цвят червен (Ferrari 488 GTB)

Георги Милков от вестник ,, 24 часа‘‘, д-р Димитър Ковачев и г-жа
Полина Нинова

И така - мигът на истината настъпи. Всеки един от нас имаше
възможността на управлява многократно Ferrari 488 GTB, както
на самата писта, в така наречената
скоростна обиколка, така и на площадката за дрифт, където всячески
се опитвахме да потрошим тези
два шедьовъра на автомобилната

индустрия. Колите бяха оборудвани с нужния софтуер и записващи
устройства, който документираха
управлението на всеки един от нас
ускорението, грешките и траекторията на завоите. Всичко това беше
обсъждано в командния център на
Ферари, където имаше възможност
да се изгладят недостатъците, да се

Там в приятна компания тримата
приятели, с чаша домашно приготвено Ночино, посрещнахме модеския залез.
Незабравимо преживяване, което дълго ще помним!
Д-р Димитър Ковачев
РК на БЗС-Пловдив

КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФ. ПЕТКО
САЛЧЕВ Е
НАЗНАЧЕН ЗА
ЗАМЕСТНИК
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА ИАМН
Със заповед на изпълнителния директор Росен Иванов, съгласувано с министъра на здравеопазването,
проф. д-р Петко Салчев е
назначен за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. От днес, 1
октомври, проф. Салчев ще
ръководи ресора „Контрол
на медицинските дейности
и оценка на качеството“.
Преди да бъде назначен
на настоящата позиция той
е ръководил дирекция „Класификационни
системи,
стандарти и иновации" в
Националния център по обществено здраве и анализи.
Проф. Салчев е бил директор на Регионален център по здравеопазване –

София град и директор на
Университетска
болница
„Царица Йоанна". В периода 2003-2005 е заместникминистър на здравеопазването.
Проф. Салчев е изследовател в секция „Макроикономика“ в Института за
икономически изследвания
– БАН. Работил е и ръководил Катедра „Социална
медицина и здравен мениджмънт" към Медицински университет – София,
като е преминал през всички научно-преподавателски
степени – асистент, главен
асистент и доцент. Дисертацията му е на тема „Ролята
на общопрактикуващия лекар в България". Професор
е по социална медицина и
здравен мениджмънт.
Изпълнителната агенция
по лекарствата планира през
следващите дни да блокира
от продажба лекарствата
срещу стомашни киселини,
съдържащи ранитидин, от
два различни източника в

здравната институция.
Причината е паниката,
обхванала световните фармацевтични пазари, след
като преди две седмици Федералната администрация
за храните и лекарствата
(FDA) и Европейската лекарствена агенция (ЕМА)
съобщиха, че изследват
пуснатите на пазара медикаменти за стомашни
проблеми, съдържащи ранитидинов
хидрохлорид
по подозрение, че едно от
помощните вещества при
производството им съдържа нитрозамин, който от
своя страна е потенциално
канцерогенен (предизвиква
рак).

КУПЕТЕ СИ
ТЕЛЕФОН С НИСКО
НИВО НА SAR.
Повечето телефони имат
указано ниво на SAR в наръчниците си SAR нивото
показва количеството радиочестотна енергия, която се

поглъща от тялото. Колкото
е по-ниско нивото, толкова
по-добре. Внимавайте все
пак, защото изследванията показват, че дори нива
стотици пъти по-ниски от
допустимите в момента
пак оказват влияние. В момента допустимите нива на
SAR за Америка са 1,6 W/kg
(вата на колограм), а за Европа 2 W/kg.

АНТИМИКРОБНА
РЕЗИСТЕНТНОСТ
Супербактерии,
резистентни към най-модерните
антибиотици, могат да бъдат открити и се разпространяват в болниците в
Европа, показва общоевропейско проучване. Разпространението на резистентната Klebsiella pneumoniae е
"изключително тревожно",
а тези бактерии са устойчиви дори на карбапенемите групата антибиотици, които
се използват, когато инфек-

цията не може да се лекува
с нищо друго. Това заявяват
изследователи от института
"Сангър", съобщава Би Би
Си.
Още по-притеснително
е, че според учените тази
резистентност може да се
пренесе и към други видове
бактерии заради уникалния
начин, по който бактериите
се размножават.
Klebsiella
pneumoniae
може да живее напълно естествено в червата, без да
създава проблеми на здравите хора. При хора с нарушено здраве обаче тя може
да доведе до инфекция на
белите дробове, причинявайки пневмония, да порази
кръвта и мозъка, водейки
до менингит и др. инфекции с висока смъртност.
"Вече е притеснително, че
наблюдаваме 2000 смъртни
случая от 2015 г. и ако не се
предприемат действия, това
число ще продължи да нараства", предупреждава д-р
София Дейвид от института

"Сангър" пред Би Би Си.
Още по-притеснително е,
че бактерията може да продължи да се разпространява
или да предава своята антибиотична резистентност
върху други видове бактерии. При размножителния
процес между две бактерии
те обменят помежду си и генетична информация, наречена плазмид. Проучването
открива, че резистентността на Klebsiella pneumoniae
е заложена именно в плазмидите и следователно
може да се предаде и на
други бактерии.
Според учените проблемът трябва да се реши с
добра болнична хигиена,
която включва ранна идентификация и изолиране на
пациенти, пренасящи тези
бактерии. "Можем не само
да забавим разпространението на тези патогени, но и
да ги контролираме успешно", каза проф. Хайо Грундман от университета във
Фрайбург.
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

workshop

СПЕЦИАЛНА
ПРОМОЦИЯ!

C ПОДКРЕПАТА НА

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

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

10-15
участници

Workshop се провежда
при минимум 6 души

ФОРМУЛА ЗА
ЗДРАВИ ВЕНЦИ

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.

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО ДЕЙСТВИЕ

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

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

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.

18.11.2019 Г.
0888 925569, 0888 618189

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ:
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ:

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

Gengigel® Prof

www.gengigel.bg
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ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Хиалуронова

Медицинските средства Gengigel® значително помагат за предотвратяване
на кървене от венците и появата на пародонтално заболяване.
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e-mail: etienet@abv.bg

90 лв.
ЗА СТУДЕНТИ: 50 лв.

ТАКСА УЧАСТИЕ:
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
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ПОРТАЛ КЪМ ЗДРАВЕТО
Д

Другият поглед в книгата „Нашите зъби“ на д-р Мишел Монто, Франция

ентософията
е
терапия,
която
доказва
връзката между хармонията в
устната кухина, баланса в човека и по-общо
– баланса в света, тъй
като съвременният свят
е изграден от мислите и
действията на днешните
човешки същества.
Според Мишел Монто
дентософията може да се
асоциира с китайската поговорка: Слушам и забравям. Виждам и си спомням.
Опитвам и разбирам.
Това означава да се
действа тук и сега, всеки
миг от нашия живот. Да се
събудят силите за самоизцеление, като стоматологът
асистира на автотерапията. Надали сме си давали
сметка, че устата е огледало на вътрешния живот на
човека и че дешифрирайки
езика на зъбите, можем да
научим за характера на човека, неговия начин на мислене, неговите заболявания. Това дава възможност
да се освободим от тъгата
на миналото и от вкоренените погрешни убеждения
и да приемаме нови хипотези, да се научим да казваме: „Защо не?“ вместо
традиционното „Защо?“
Самият Мишел Монто е
зъболекар-хирург и живее
в Ла Дром, Франция.
Дентософията
(мъдростта на зъбите) може
да се прилага успешно на
всяка възраст, като не само
отстранява деформации в
устната кухина, но и подобрява общото физическо
и психическо състояние
на пациента. Методът е
една терапия, почиваща
върху упражнения, които
пациентът практикува с
активатор (двоен улей от
каучук, който се поставя
в устата). Този активатор
е многофункционален, тоест реализира истинско
превъзпитание на невровегетативните
функции
(дишане,
преглъщане,
смучене-дъвчене и гласо
образуване) и предизвиква
дълбока трансформация на
пациента. Времето на практикуването с активатор варира според възрастта на
пациента и еволюцията на
терапията и принципно не
надвишава три пъти по 20
минути на ден при възрастните. Освен това носенето
на активатора през нощта
позволява взаимодействие
с подсъзнанието на пациента, което е необходимо
за успеха на лечението.
ВРЪЗКИ МЕЖДУ
УСТАТА,
ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО
И ПСИХИКАТА
При използване на активатора наблюдаваме следните явления.
• Хармонизиране на устата, гърба и ставите
Ние всички познаваме
широкоразпространения
феномен „болки в гърба“.
Вече отбелязахме връзката

чение] Засегнатите от болестта пациенти използват
през нощта дихателен апарат, който им позволява да
поемат кислород при всяка
апнея.
•
Хармонизираната
уста и хроничната умора
(фибромиалгията)
Няма единодушие по отношение на дефиницията
за фибромиалгия. Единственото, което уверено
можем да твърдим, е, че тя
обхваща неизброимо количество хора.
Тя се характеризира с
хронична умора, която
впрочем може да мине
незабелязано – до такава
степен съставлява норма за
индивида, който страда от
нея. Такъв пациент никога
не изживява състоянието
на не-умора. Умората е съпроводена и от хронични
болки, които могат да се
появят на което и да било
място в тялото. Има много
книги, посветени само на
тази тема.
Нашата цел тук е просто
да посочим, че симптомите
на фибромиалгията изчезват, когато се хармонизира
устата.
Направените през 1961
г. от професор Ешлер
проучвания по електромиография (това е електрическата дейност на мускулите), които по-късно са
потвърдени от една колежка, зъболекарка от Бразилия, показват хармонията
на дъвкателните мускули
и симетрията при функционирането, които малко
по малко се установяват
след един месец носене на
активатор. Ако приемем
идеята, че фибромиалгичните болки могат да имат
отношение към функционалната асиметрия, тоест,
към дисбаланса в работата
на мускулите, което води
до невромускулни страдания, ще разберем по-добре

между патологиите на гърба, ставните болки (свързани с тях или независими) и
дълбоката захапка.
Колкото повече напредваме с лечението, и найвече с регулирането на
дълбоката захапка, толкова по-ясно констатираме подобрение, а после и
изчезване на болките във
врата, гърба и кръста. Що
се отнася до лордозата и

сколиозата (гръбначни изкривявания), отбелязваме
спиране на процеса на деформация и обръщане на
изкривяването към нормалното състояние.
•
Хармонизираната
уста и главоболието
Всички познаваме толкова
разпространеното
главоболие и най-вече мигрените, които са много изтощителни за онзи, който
страда от тях. Пътят към
хармонията в устната кухина се придружава найчесто от пълно изчезване
на тези патологии.
•
Хармонизираната
уста, сънят и сънната
апнея
Както вече изтъкнах по
повод случая на моя син
Клод, ние сме свидетели
как спират кошмарите при
децата (а също и при възрастните) и как значително
се подобрява качеството на
съня. Заспива се по-бързо,
периодите на безсъние изчезват и хората вече не усещат хроничната умора при

събуждане.
Трябва да говорим също
и за проблема с хъркането и най-вече за сънната
апнея, които могат да доведат до сериозни последствия и дори до смърт.
Съществуват хора, които

спират да дишат за известно време, докато спят.
Времето, когато дишането
е спряло, се нарича апнея
и тя може да стане опасна,
най-вече при индивиди с
кардиологични проблеми.
[При традиционното ле-

ADVANCED DENTAL CENTER –
ПЛОВДИВ:
Два модулни ортодонтски курса с д-р Йоав Мазор
КУРС 1 : АЛАЙНЕРИ , КОМБИНИРАНО ОРТОПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ , РЕТЕНЦИЯ
КУРС 2 : INDICAD СИСТЕМА - ЗА ЛЕСНА И БЪРЗА СЪВРЕМЕННА ОРТОДОНТИЯ(демонстрация
на пациент)
Модулите са предназначени за настоящи ортодонти
, за колеги с определен опит в ортодонтията , желаещи
да разширят знанията си и улеснят лечебния резултат.
Старт на Курс 1 - : 28-29.11.19г. в Пловдив
Старт на Курс 2 - : 30.11. – 01.12.19г.
Цена курс : 900 лв./ курс.( до 07.11.19г).
След 07.11.19г. цена 990лв. /курс.
За повече информация и записване на тел : 0877397752
или
+ 972 528988008 ВАЙБЕР ,Д-р Милена Бакиш.
имейл: royaldent.b@gmail.com

колко ефикасна е работата
с активатора за тялото в неговата цялост.
•
Хармонизираната
уста и УНГ заболяванията (ангина, ринит, отит,
синузит и др.)
Всички деца (и възрастни), които страдат хронично от УНГ заболявания,
имат дисхармония със захапката. Когато заболяването е започнало и е вирулентно, трябва първо да се
„изгаси пожара“. Използваните медицински техники го правят перфектно.
Денталната работа, паралелно с активатора, носи
осезателни терапевтични
резултати.
Неизменната
ни цел е да се възстанови
между другото и назалната
функция.
Не можем да говорим за
„трайно оздравяване“ без
перфектно дишане през
носа.
Вече изтъкнах това, но
ми се струва много важно
да го подчертая отново,
тъй като виждам как дишането през устата става
нещо обичайно.
•
Хармонизираната
уста и алергиите (УНГ и
кожни алергии)
Ние установявахме всеки път връзката между
тези заболявания и нарушенията в устната кухина.
И всеки път след лечение
за хармонизиране на устата тези патологии регресират. При алергиите, както и
при всички болести, споменати тук, подобрението
настъпва след няколко месеца. Колкото повече се наблюдава баланс на устната
кухина, толкова по-добре
се чувства пациентът.
Откъс от книгата
„Нашите зъби“,
издателство „Кибеа“
Сайт на автора:
www.dentosophie.com

РК НА БЗСГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми колеги,
РК на БЗС-гр. Велико Търново свиква Общо събрание на колегията на 14.12.2019г. /събота/ от 17.30 в залата на хотел" Панорама" гр. Велико Търново при следния дневен ред:
1. Лекция
2.Специални правила за добра медицинска практика
3 .Медицински стандарти в денталната медицина
4. НРД
5. Разни.
С уважение:
Д-р Румен Тодоров
Председател на УС на РК на БЗС – В. Търново

КОЛЕДЕН БАЛ НА
РК НА БЗС - ПЛОВДИВ
Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив ще се състои на 19.12.2019г., четвъртък, от 19.30
часа, в зала "Бендида" на Гранд Хотел „Пловдив". Краен срок за записване: 13.12.2019г. Информация и записване на тел: 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641 или на място в
офиса на РК на БЗС - Пловдив, ул."Велико Търново" №
9, ет. 2. За нас ще бъде удоволствие да споделим празничните мигове с колеги от цялата страна. Заповядайте!
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РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА
РК НА БЗС ГР. БУРГАС
16.11.2019г. - събота в зала ”Ахело” на
гранд хотел ”Приморец” гр. Бургас

ПРОГРАМА
9.30 ч.-10.00 ч.
Регистрация
10.00 ч.-12.00 ч. Модерни концепции в лазерната дентална медицина.Практично приложение на Турболентната лазерна медицина.
Лектор:проф.д-р Юлия Каменова
12.00 ч.-12.30 ч. Почивка
12.30 ч.-14.00 ч. Лечение на ендодонтски
перфорации
Лектор: Д-р Димитър Костурков
Възможност за стрийминг - цена 30 лв.
Председател на УС на РК на БЗС-гр. Бургас

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА
РК НА БЗС ГР. БУРГАС
02.11.2019г. – събота,
в конферентната зала на хотел
”Мираж” гр. Бургас
ПРОГРАМА
9.00 ч.-10.00 ч. Регистрация
10.00 ч.-10.30 ч. Общо събрание
10.30 ч.-12.00 ч.
1. Определение и история на постуралагията.Биомеханика и на човека и стойката
му.Отражение върху ТМС.
2. Линейност и нелинейност на системите на
организма и значението им за диагностиката и
лечението на ТСМ.
Лектори: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев
12.00 ч.-12.30 ч. Почивка
12.30 ч.-14.00 ч.
3. Клиничен подход за оценка на стойката и
състоянието на ТМС-трансдисциплинарна медицина
4. Интегрален постуларен анализ-теория и
практика
5. Синдром на постуларния дефицит
Лектори: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев
14.00 ч.-14.15 ч. Почивка
14.15 ч.-15.45 ч.
6. Тестове за оценка на равновесието и стойката на пациента
7. Контрол на състоянието-мониторинг на
стойката и ТМС
Лектори: Д-р Венцислав Стоев, Д-р Васил Монев
Възможност за стрийминг - цена 30 лв.
Д-р София Буджева,
Председател на УС на РК на БЗС-гр.Бургас

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглите
годишнини на д-р Надежда Иванова и д-р Роза
Цветкова, като им желае да бъдат здрави, да имат
повече поводи за усмивки и още много години да
се наслаждават на малките, но значими неща от
живота!

ПРОДАВА ЕТАЖ ОФИС СГРАДА
Супер Център Стара Загора - 295 кв.м
Тип Строителство - Тухла, След основен ремонт.
Идеално за мед.зъболекарски център.
EMAIL: megince1984@gmail.com
Тел.: 0877 227 749

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

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 24.10.2019 г.
Тираж: 9243 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

СЪОБЩЕНИЕ
УС НА РК НА БЗС – ВАРНА
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
РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 09.00 ДО 10.00 часа
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”

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ НА
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
РК на БЗС – Пловдив уведомява своите членове, че с решение на УС от 10.09.2019г. /Протокол
№ 7/, Отчетно-изборното събрание на колегията ще се проведе на 14.03.2020г. В тази връзка,
от 01.10.2019г. стартира процедура по избор на
делегати за мандат 2020г. – 2023г. Правилникът
за избор на делегати и протоколите можете да
откриете в сайта на РК на БЗС – Пловдив: www.
rkplovdiv-bzs.com, Категория Избор на делегати
за Отчетно-изборно събрание 2020г.
Краен срок за предаване на протоколите:
16.12.2019г. в офиса на РК на БЗС – Пловдив.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите
годишнини на д-р Хафизе Чилингир, д-р Севим
Садула, д-р Петя Спирова и д-р Ердинч Мустафа, като им пожелава здраве, много късмет, лично
щастие, чудесни мигове и много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ
УС НА РК НА БЗС – ВАРНА
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.
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”

ДАВА ПОД НАЕМ КАБИНЕТ
Регистриран и оборудван с чисто нова
апаратура - гр. София, жк. Младост 4,
0888 69 78 21
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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 9243 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам разработен дентален кабинет в центъра на град Пазарджик. За
подробности, тел. 0885989835.
Продавам Sirona C8+ с нова качествена периферия и външна аспирация.
За повече информация в OLX.bg или
на 0888270866.
Продава изгодно Symbios/granules
2-1 mm. 5cc на Densply implants, три
опаковки фабрично запечатани. Тел:
0888579284
Продавам стоматологичен юнит
ЮС-7М в отлично състояние, периферия и др. Телефон за контакт
0886736946
Продавам стоматологичен юнит
марка Гюней, модел Прогрес, 2007
година. Машината е с вграден ултразвуков скалер, въздушен микромотор
NSK,турбинен шлаух със светлина,
трифункционална ръкохватка и стол за
стоматолога. Юнитът е в добро състояние и напълно функциониращ. Цена
550 лв. тел. 0888 43 34 48 д-р Веселинова, София
Продавам дигитален ортопантомограф ProMax на фирма Planmeca, с
роботично рамо SCARA 3. Апаратът
има цефалометрична приставка, опция
за разширени програми и транстомографски срезове. Д-р Йошовска, тел:
088452945
Продавам помещение - подходящо за зъболекарски к-т – до 3 стола - 70.95 кв. м. - партерен етаж. Гр.
София, ж.к. Стрелбище, ул. Траянови врата и ул. Мила родина, бл.16.
Цена по договаряне. Тел. за връзка –
0878 73 99 63
Продавам мебели от стоматологичен кабинет, които включват: бюро,
помощна масичка, висок медицински
шкаф и закачалка. гр. София, тел:0887
994 084
Продавам работеща дентална практика в центъра на гр. Бургас. Цена
по договаряне. Телефон за контакт
0888441066 д-р Юлия Иванова
Продавам разработен дентален
кабинет в курортния град Китен. Работи се целогодишно. За подробности
- тел. 0898737059
Продавам пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр.стом.
стол.(текмил,дентсан) работещ дентален кабинет в центъра на гр.Карлово
GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с
дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За
информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За
информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща,
отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За контакт - 0888 833194
или sms (след 20h)
Продавам апартамент от 58 кв.м.
на 1-ви етаж, обособен като два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив,
ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р
Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина
и стол – Медия, запазени. Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и
0886 97 21 87 – Д-р Петрова
Продавам зъболекарски клещи и
лостове изгодно. За контакти: 0898
740 145
Продавам стоматологична машина
"Адонис" с горно окачване,с компресор. Машината е в много добро състояние. Телефон за контакт 0898 735 631
Продавам помещение 24 кв.м.,
работещ оборудван зъболекарски
кабинет, намиращ се в гр. Пловдив,
бул.”Васил Априлов” № 132. За информация: 0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване за стоматологичен кабинет Тел.0889 765 295
Продавам зъболекарска машина
запазена ,работеща, без забележки,
без компресор и без периферия-1500
лв. Д-р Дафинка Джарова гр. Пещера,
тел.0879861200
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам смяна под наем в луксозен
дентален кабинет, напълно обзаведен
и оборудван в кв. Павлово. Символичен наем, кабинетът си заслужава! За
контакти: 0885 800 783
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.
Дава се смяна под наем в дентален
кабинет на Общински Дентален център, близо до Централна гара София,
в сградата на ДКЦ 7, на преференциална общинска цена, с включени в
наема консумативни разходи и всички
разрешителни. Наема включва също
така санитар, охрана, автоклавиране,
събиране на опасни отпадъци. Справки за оглед- тел. 02/ 8033951-сутрин и
тел.02/8033953
ДАВА ПОД НАЕМ смяна в разработен кабинет, в гр. Варна център, до
Катедралата. За контакт: 0896044266
д-р Симеонова
Давам новообурудван стоматологичен кабинет под наем гр. София, квартал Надежда. д-р Йорданова тел. 0887
05 99 69
Дава под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола- кв. "Лозенец" в непосредствена близост до метро станция "Стадион Васил Левски"
GSM: 0878 28 06 36
ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина търси
работа на смени в гр. Асеновград или
околността. За контакти: 0884/ 72 92 41
Търся кабинет под наем в гр. София, за предпочитане в района на ВМА
и съседните квартали. Тел. 0887774495  
Търся съдружник за групова дентална практика в кабинети в Стара
Загора и села в Старозагорска област,
Сливенска области и Ямбплска област-практиката работи с РЗОК-Стара
Загора и РЗОК Сливен и РЗОК Ямбол.
Желателно е за новозавършили зъболекари и такива с малък стаж-съдействаме за обучение. Осигурена квартира
в Стара Загора. GSM 088 26 52 410
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