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20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЗС СЪС ЗАКОН 
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Укрепване на 
традицията на 
националните 
форуми
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Банско е гостоприемно 
през цялата година, но 
необичайно топлото вре-
ме през октомври добави 
още приятни нотки към 
провеждането  
на НФДМ. 

 

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 ”.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН  
КОНГРЕС НА БЗС
Редовният Отчетно-изборен конгрес на БЗС ще се 
проведе на 29-30 май 2020 г. в конгресния център на 
хотел „Перелик“, курортен комплекс „Пампорово“.

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

13-И ТРАДИЦИОНЕН 
СЕМИНАР НА  
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 25, 26 и 27.09.2020 г. в Тракийска резиденция 
„Старосел” ще се проведе 13-ият традиционен семи-
нар на РК на БЗС – Пловдив.

#КАЛЕНДАР

КОНГРЕС

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЗС – 11-13 ЮНИ 
2019 Г., ГР. ПОМОРИЕ
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20-ият Научен конгрес на Българския зъболекар-
ски съюз (БЗС) ще се проведе на 11-13 юни 2020 
г. в гр. Бургас - Поморие, съпроводен от тради-
ционната голяма Дентална медицинска изложба.

ОТГОВОРИ
МНЕНИЕТО НА БЗС ЩЕ 
СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД 
ОТКРИВАНЕТО  
НА НОВ ФДМ В ПЛЕВЕН

стр. 2 стр. 7

АКТУАЛНО

Българският зъболекарски съюз про-
вежда изключително сериозни дейст-
вия за преработка и отпадане на за-
бранителните клаузи в изпратените от 
Министерството на здравеопазването 
проекти на Медицински стандарти по 
дентална медицина. Стандартите са 
обект на Министерството на здравео-
пазването и националните консултанти 
в експертни съвети.
БЗС използва следните инструменти за 
въздействие – УС на БЗС, временна Ко-
мисия за изготвяне на становище по ме-
дицински стандарти, двама национал-
ни координатора в експертни съвети за 
медицински стандарти.

ДЕНТАЛНИТЕ  
СТАНДАРТИ СЕГА
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СЪСЛОВНИ

На заседанието на УС на БЗС, състоя-
ло се на 19.10.2019г., бе разгледана като 
точка от дневния ред "Националната 
здравноинформационна система – про-
блеми и развитие в светлината на учас-
тието на БЗС в нейното разработване".

НАЦИОНАЛНАТА 
ЗДРАВНО-
ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА

Във връзка с изказаните намерения за 
създаването на нов факултет по дентал-
на медицина в гр. Плевен и изпратеното 
официално запитване до институциите 
(виж бр. 9/2019 г. на вестника), както и 
предвид големия отзвук в съсловието, 
публикувахме официалните отговори. 
В този брой публикуваме официалният 
отговор на Министерството на здравео-
пазването на писмо на д-р Н. Шарков, 
председател на УС на БЗС, относно из-
разеното намерение за откриване на 
нов факултет по дентална медицина в 
Плевен.
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Регионален 
форум 
Банкя – 2019 г.
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На 26 октомври се състоя 
традиционният форум, 
организиран от РК на 
БЗС – София-област.
Над 120 лекари по 
дентална медицина от 
пръстена от места около 
София се събраха в лек-
ционния ден.

ПАМЕТ

МУЗЕЯТ НА 
МЕДИЦИНАТА В 
МУ – ПЛОВДИВ 
СЪС СПЕЦИАЛНА 
ЕКСПОЗИЦИЯ
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През 2020 г. Факултетът по дентал-
на медицина ще чества своята 50-та 
годишнина. 

Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изисква-
нията към лечебните заведения, които 

извършват обучение на студенти и специали-
занти е обнародвана в бр. 91 на „Държавен 
вестник“ от 2019 г., стр.6. С пълния текст на 
Наредба № 8. можете да се запознаете на сай-
та на БЗС.

Д-р Шарков, председател на УС на БЗС 
подчерта, че липсват достатъчно бази за спе-
циализация на лекарите по дентална медици-
на.

С тази Наредба акредитацията е буквално 
отпушена и сега е моментът всички, които 
желаят да акредитират центрове за специа-
лизация да го направят, защото извън трите 
факултета има само два или три центъра.

НАРЕДБА № 8 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА 
КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 

КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА 
СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На 22 и 23.11.2019 г. в 
Конгресния център 
на хотел „Перелик“ в 

„Пампорово“ се проведе Из-
вънредният конгрес на БЗС.

Той се очакваше с пови-
шен интерес от всички ле-
кари по дентална медицина 
(лдм) в страната, поради раз-
глеждането и приемането на 
II РАЗДЕЛ „СПЕЦИАЛНИ 
ПРАВИЛА“ на Правила за 
добра медицинска практи-
ка на лекарите по дентална 
медицина, съгласно чл.5 от 
ЗСОЛЛДМ.

Правилата за добра меди-
цинска практика на лека-
рите по дентална медицина 
засягат всички лдм и те бяха 
предмет на дълъг, обстоен и 
оживен дебат, както и огро-
мна по обем и тежест работа 
в определените комисии с 
участие на голям брой лдм.

Като резултат от всичко 
това няма да има ограниче-
ния за извършване на лечеб-
ни дейности от лдм в Бълга-
рия.

В Наредбата за Единни-
те държавни изисквания 
за придобиване на диплома 
по дентална медицина ясно 
и точно е казано, че всич-
ки, получаващи дипломата, 
имат право да работят всич-
ко. Системата за оказване на 
дентална помощ в България 
е базирана именно на пър-
вичната извънболнична ден-
тална помощ и тя не може да 
бъде разрушена. Специали-
зираните лечебни заведения 
за дентална помощ са около 

170, а над 9000 са за първич-
на извънболнична дентална 
помощ. 

Съгласно изискванията на 
закона БЗС трябва да изгот-
ви Правила за добра прак-
тика. 

След като бяха извършени 
всички дейности по структу-
рирането на работата на Кон-
греса, съгласно изискванията 
на Устава на БЗС, той започна 
деловата си част при наличие 
на кворум. 

Д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС, 
отправи кратко послание към 

делегатите на Извънредния 
конгрес.

ПОСЛАНИЕ КЪМ 
ДЕЛЕГАТИТЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНИЯ 

КОНГРЕС

Уважаеми делегати, уважа-
еми гости, уважаеми приятели,

В своето послание до ефеся-
ните св. Павел казва: „Винаги 
проявявайте смирение, так-
тичност и търпение и с любов 
се приемайте един друг такива, 
каквито сте. Старайте се да 
запазите единството, в което 

Духът ви е свързал. Нека мирът 
ви сплотява“.

Никъде в Библията не се каз-
ва, че ние трябва да създаваме 
единство. Но ни е заповядано 
да поддържаме единството, 
което вече съществува. 

Св. Павел предупредил ста-
рейшините там: „Измежду са-
мите вас ще се появят мъже, 
които ще говорят изопачени 
неща, за да увлекат учениците 
след себе си“.

Св. Павел ни наставлява да 
поддържаме „единството, 
което дава Духът“ (Еф. 4:3, 
НЗ).                                На стр. 3

ЕДИНСТВО И ЗАЕДНОСТ
ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС

Няма да има ограничения за извършване на лечебни 
 дейности от лекари по дентална медицина в България

Делегати на Извънредния конгрес
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ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2020

11-13 юни 2020 г., гр. Поморие, гранд хотел „Поморие“

Запазете си дата! Поморие ви очаква!

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.

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски 
съюз (БЗС) ще се проведе на 11-13 юни 2020 г. в гр. Бур-
гас - Поморие, съпроводен от традиционната голяма Ден-
тална медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) 
на Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат 
изявени лектори от България и чужбина. 

За пореден път ще има и секция Орални презентации и 
секция Постери.

Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес 
на БЗС - до 31-ви май 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. 
до 31.05.2020 г. Таксата включва участие в гала коктейл 
на 11.06.2020 г. (програма, сертификат за участие, про-
пускателен режим с бадж и др.). Таксата не включва ку-
верт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2020 г.  - 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от 

таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за га-
лавечеря!

• Streaming на научната програма – 50 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв. Краен срок 

за приемане на заявки - 22.05.2020 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата 

правоучастие, като изрично в поименните списъци се от-
белязват платилите куверта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират 
от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участни-
ците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И 
ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

*Организационният комитет си запазва правото за про-
мени в конгресната програма и изложбата в последния 
момент!

  #ОТГОВОРИ

МНЕНИЕТО 
НА БЗС ЩЕ 
СЕ ВЗЕМЕ 
ПРЕДВИД 
ОТКРИВАНЕТО  
НА НОВ 
ФАКУЛТЕТ ПО 
ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА В 
ПЛЕВЕН

Във връзка с изказаните на-
мерения за създаването на нов 
факултет по дентална медици-
на в гр. Плевен и изпратеното 
официално запитване до ин-
ституциите (виж бр. 9/2019 г. 
на вестника), както и предвид 
големия отзвук в съсловието, 
публикувахме официалните 
отговори на Министерството 
на образованието (писмо с вх. 
№ 977/01.10.2019 г. от д-р Пе-
тър Николов, зам.-министър 
на образованието и науката) и 
на председателя на Комисия-
та по образованието и науката 
към 44-то Народно събрание 
на Р България, г-жа Милена 
Дамянова в бр. 10 на в. „Ден-
тамедика“1 стр.5.

В този брой публикува-
ме официалният отговор на 
Министерството на здравео-
пазването на писмо на д-р Н. 
Шарков, председател на УС 
на БЗС, относно изразеното 
намерение за откриване на 
нов факултет по дентална ме-
дицина в Плевен.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В 20-ИЯ НАУЧЕН 

КОНГРЕС НА БЗС –  
11-13 ЮНИ 2019 Г.,  

ГР. ПОМОРИЕ
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От. стр.1
Нашата задача не е да изобре-

тяваме единството, а да го при-
знаваме.

Да! Да признаваме и опазваме 
единството!

И още нещо. „Съединението 
прави силата“ е национален девиз 
(мото) на България, Грузия, Бел-
гия и Хаити. Но не само – девиз е 
на графство Пембрукшър в Уелс, 
на канадската провинция Квебек 
и на студентската асоциация на 
вюрцбургските възпитанци „Те-
втония“ в Бавария. 

Но това са и думи, каращи ни 
да мислим за обединението на 
хората, за това как да си пома-
гаме взаимно. Ние сме способни 
да постигнем непостижимото, 
когато сме заедно. Ние ставаме 
по-силни, по-умни. Но преди това 
трябва да се доверяваме един дру-
гиму и да си помагаме в беда или в 
сложна ситуация. 

Скъпи сестри и братя,
Нека мотото на този извън-

реден конгрес и на БЗС да бъде 
„ЕДИНСТВО И ЗАЕДНОСТ“! 

Бог да ни благослови!

СПЕЦИАЛНИТЕ 
ПРАВИЛА ЗА ДОБРА 

МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА

Предвид важността на темата за 
всекидневната практика на всички 
лдм приемането на Специалните 
правила бе т.1 от приетия дневен 
ред.

В конгресната зала имаше обо-
собена зона за гости и всички 
желаещи можеха да присъстват 
на заседанията. На големи мулти-

медийни екрани се прожектираха 
всички разглеждани документи и 
бяха ясно достъпни за присъства-
щите в залата.

Водещ по точка 1, Специал-
ни правила, бе д-р Светослав 
Гачев, зам.-председател на БЗС 
и председател на Комисията за 
нормативните актове. Основен 
докладчик бе доц. Павел Ста-
нимиров, председател на Коми-
сията за „Специални правила“, 
утвърдена от ИК на 21.06.2019 
г., който даваше основна обобще-
на информация. Към всеки раздел 
имаше и съдокладващи, които до-
пълваха информацията в детайли. 

Съдокладващи по раздели: А. 
Специални правила за лечение 
на зъбния кариес – доц. д-р Елка 
Радева; Б. Специални правила 
за профилактика и лечение на 
кариеса и неговите усложнения, 
на заболявания на лигавицата и 

пародонта и на травмите в дет-
ска възраст – доц. д-р Наталия 
Гатева; В. Специални правила 
при провеждане на ендодонтско 
лечение – д-р Божидар Кафелов, 
доц. д-р Елка Радева. Г. Спе-
циални правила за добра мед. 
практика по протетична ден-
тална медицина – доц. д-р Тодор 
Узунов, д-р Мариана Янкова; 
Д. Специални правила за диаг-
ностика и лечение на пародон-
талните заболявания – доц. д-р 
Камен Коцилков, д-р Венцеслав 
Станков; Е. Специални правила 
за диагностика, профилактика и 
лечение на зъбно челюстните де-
формации и аномалии – д-р Све-
тослава Стефанова, д-р Пламен 
Петров; Ж. Специални правила 
за поведение при некомплици-
рана екстракция на зъби и остра 
одонтогенна инфекция – доц. д-р 
Павел Станимиров.

Абсолютно всички предложения 
бяха показани на екран, заедно с 
изработения проект за правила.

Д-р Б. Миланов, главен секре-
тар на БЗС, благодари на участва-
лите в процеса на изработване на 
Правилата и направи детайлен от-
чет за участвалите в заседанията. 
За участие в Разширената комисия 
бяха заявили участие 89 лдм както 
от академичните среди, така и от 
мрежата. Без коментар бяха пока-
зани на екрана списъци с присъст-
валите на работата на Комисията. 

Не всички заявили желание лдм 
обаче взеха участие, въпреки зая-
вените намерения. Въпрос на съ-
вест и морална оценка по отноше-
ние на един сложен и без аналог 
процес, на фона на огромна актив-
ност в социалните мрежи. 

Д-р Св. Гачев изтъкна конкрет-
ното законово задължение за изра-
ботване на Правилата от страна на 
БЗС, представи работата на КНА 
в уставен срок и предложение за 
реда на представяне и обсъждане 
на предложенията. На екрана се 
прожектираха казус след казус на 
постъпилите 44 предложения. Об-
съждането и гласуването бе раздел 
по раздел и казус по казус.

Предложения във връзка със 
Специалните правила направиха 
д-р К. Даков, д-р И. Горялов, д-р 
Н. Папанов, доц. Кирилова и др.

Доц. П. Станимиров подчерта, 
че са създадени текстове, които 
отразяват истинското състояние 
на професията и очертават пара-
метъра на поведение на лдм. „Ние 
работим за пациента“, подчерта 
той.

За изработването на документа 
имаше 3 месеца. За първи път в 
нормативен документ показваме и 
т.нар. добросъвестно изпълнение. 
В текста са показани и възможни-
те нежелани реакции.

Трябва да подчертаем, че в ши-
роката дискусия бяха приложени 
различни научно базирани дока-
зателства от световната практика. 
Д-р Н. Шарков показа на екран и 
данни от сп. „Лансет“, безспорен 
авторитет в медицинската наука.

Дискусията по Специалните 
правила бе интелигентна дискусия 
с цитиране на източници и истин-
ски сблъсък на идеи и познание. 

Много мнения предизвика те-
мата за възможните нежелани 
реакции, които са посочени в 
Правилата. Имаше разяснение и 
от юридическа гледна точка за 
случаите на деликт (непозволено 
увреждане).

След всички изказани мнения 
и съображения Специалните пра-
вила бяха приети от Извънредния 

конгрес. Общите правила бяха 
приети още на конгреса, проведен 
на 21 юни т.г. в София

Д-р Н. Шарков припомни, че 
те могат да бъдат променяни при 
необходимост и това е разписано 
в закона.

Специалните правила бяха 
изработени от широк кръг лдм 
както от академичните среди, 
така и извън тях. Специалните 
комисии за изработване на пра-
вилата също извършиха огро-
мна по обем работа, граничеща 
с един научен труд. Ръковод-
ството на БЗС успя да преведе 
съсловието през труден процес, 
да изготви план за действие и да 
завърши процеса по изработва-
нето на Правилата в законовия 
срок.

Нещо повече. Посочените въз-
можни последващи усложнения 
и нежелани реакции могат да 
залегнат в разработването на 
информираното съгласие за все-
ки пациент, което е от изклю-
чителна важност за защитата 
на труда на лдм и адекватното 
информиране на пациентите. 
Информираното съгласие не е 
нормативен документ и вероят-
но ще бъде тема за последваща 
дискусия.

Създадените Правила са пра-
гматични и защитават интереса 
на всеки практикуващ лдм. 

Трябва да отдадем дължимото 
на всички отделили интелектуал-
на енергия и безценно време, за да 
станат Правилата факт. Това са:

На стр. 4

ЕДИНСТВО И ЗАЕДНОСТ
ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗС

Д-р Н. Шарков, председател на 
УС на БЗС отправи специално 
послание към колегите си

Доц. Коцилков, д-р Кишкилова, д-р Стефанова, доц. Гатева, д-р Кафелов, д-р Станков, д-р Кръстев

Д-р Св. Гачев, д-р Пл. Петров, доц. П. Станимиров, д-р Стефанова

Делегати
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Настроение в конгресната зала – Габриела Михайлова, д-р Свето-
слав Николов, д-р Валя Хубчева

Д-р Б. Миланов, главен 
секретар на БЗС при 
откриването на конгреса

От стр.3
Доц. Павел Станимиров, предсе-

дател на Временната разширена ра-
ботна комисия, зам.-председателите 
ѝ – д-р Б. Кафелов и д-р Н. Шарков, 
координатора – д-р Д. Кишкило-
ва, д-р Св. Гачев, д-р Б. Миланов, 
доц. Н. Гатева, доц. Е. Радева, д-р 
Св. Стефанова, доц. Т. Узунов, д-р 
М. Янкова, д-р Пл. Петров, доц. К. 
Коцилков, д-р В. Станков, както 
и на всички работили по време на 
заседанията на работните комисии, 
някои от които продължаваха до 22 
ч., дори в почивните дни. Критич-
ният анализ на конкретните прави-
ла също допринесе за изясняване на 
конкретни казуси. 

На въпрос от зала, зададен от д-р 
В. Сариев, защо няма раздел „Им-
плантолигия“ в Правилата, доц. 
Станимиров отговори, че когато 
въпросът с имплантологията бъде 
поставен открито в България, тога-
ва да се работи за правила по им-
плантология. Това е различен дебат. 
Какъв е статусът на имплантолози-
те в Европа, в света, как придобиват 
специалност и къде де обучават, и 
кой специализира в момента? Въ-
просът трябва да бъде поставен 
открито в професионалните среди.

Проф. Б. Йорданов също взе от-
ношение по темата, като подчер-
та, че не може да се зачерква една 
специалност. По отношение на 
стандартите, те се разработват, съ-
ответно с участието на съсловната 
организация и предстои тяхното 
обсъждане.

Поради големият обем и слож-
ната и отговорна материя раз-
глеждането и приемането на Спе-
циалните правила от делегатите 

продължи повече от шест часа.
Д-р Н. Шарков в заключи-

телното си изказване подчерта, 
че конгресът на БЗС е мъдър и 
никога не е направил постъпка, 
която да бъде срещу интересите 
на съсловието.

НРД 2020 – 2022 Г.

Конгресът даде мандат на Ко-
мисията по рамково договаряне 
за подписване на Договора

Съгласно разпоредбите на ЗЗО, 
НРД се подписва за три години – 

2020 – 2022 година. 
Комисия по изготвяне и подпис-

ване на НРД по ЗЗО на БЗС стартира 
експертните срещи на 30 октомври 
т.г. по изработване на НРД – 2020 – 
2022, като разгледа текстовата част 
на Договора, която е постоянна и е 
валидна за тригодишен период. По 
време на тези експертни срещи бяха 
обсъдени предложенията от страна 
на НЗОК, както и всички постъпи-
ли предложения от страна на Ра-
йонните колегии на БЗС, подчерта 
д-р Г. Димов, председател на Коми-
сията по НРД.

Бюджетът на НЗОК за дентални 
дейности за 2020 г. е 179 800 хил. 
лв., като увеличението е с 12 млн. 
и 800 хил. лв., спрямо бюджета за 

предходната 2019 г. и е реално по-
стижение, извоювано от БЗС.

Д-р Г. Димов представи цели-
те на Комисията по изготвяне и 
подписване на НРД 2020 – 2022 г. 
по ЗЗО пред делегатите на Извън-
редния конгрес, както и финансо-
вата рамка на бюджета за 2020 г.

Първата цел – Увеличение на 
бюджета 2020 г. за дентална помощ 
от 167 млн. лв. на 180 млн. лв.

Второ – Увеличение на цените за 
преглед, обтурация и екстракция в 
денталната помощ (първична и спе-
циализирана), заплащани от НЗОК.

Трето – Запазване на дейността 
по възстановяване на функцията 
на дъвкателния апарат на лица с 
цялостно обезъзбени горна и долна 
челюсти.

- Премахване на разделението по 
възрастови групи за горните лица.

- Осигуряване финансирането на 
новата дейност по възстановяване 
на функцията на дъвкателния апа-
рат за лица над 65 години.

Четвърто – Въвеждане на нова 
дейност, заплащана от НЗОК – 
обща анестезия за лица с психи-
чески заболявания на лица над 18 
години.

Пето – Увеличение на цените, за-
плащани от НЗОК за секторни гра-
фии и ортопантомографии.

НРД ЗА 2020 Г.

Чл. 12а (1) Финансова рамка на 
НРД за 2020 г. съответства на го-
дишните разходи за здравнооси-
гурителни плащания за дентална 
помощ, съгласно чл. 1, ал. 2 на 
ЗБНЗОК за 2020 г. – 179 800 хил. 
лв. както следва:

• За дентални дейности, без дей-
ностите по възстановяване на функ-
цията на дъвкателния апарат на 
лица, с цялостно обезъзбени горна 
и/или долна челюст на ЗОЛ над 65 
години – 167 000 хил. лв.

• За дейности по възстановяване 
на функцията на дъвкателния апа-
рат на лица, при цялостно обезъз-
бени горна и/или долна челюст на 
ЗОЛ над 65 години – 12 800 хил. лв.

• Към финансовата рамка към 
ал. 1 се включват допълнително и 
средство от резерва от ЗБНЗОК за 
2020 г. при прогнозно отклонение 
на очаквания разход за здравнооси-
гурителни плащания за дентална 
помощ, предвидени по ЗБНЗОК за 
2019 г., в размер на 8990 хил. лв.

След оживен дебат по различни-
те аспекти на НРД, Конгресът даде 
мандат на Комисията по рамково 
договаряне за подписване на Дого-
вора.

НРД – 2020 – 2022 влиза в сила 
от 1 януари 2020 г. 

Конгресът прие отчета на д-р К. 
Даков, председател на Контролната 
комисия на БЗС, за дейността за из-
разходване на средства на Фонда за 
финансово подпомагане на редовни 
членове на БЗС със здравословни 
проблеми. Фондът е в отлично фи-
нансово състояние, подчерта пред-
седателят на Контролната комисия 
на БЗС

ПРОЕКТИ НА 
МЕДИЦИНСКИ 

СТАНДАРТИ 
ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА И ДРУГИ 
НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ

По т. 4. – „Докладване, обсъж-
дане и вземане на решение по нор-
мативни актове и съсловни доку-
менти, постъпили или подготвени 
от БЗС“, думата бе предоставена 
на доц. Тодор Узунов. Той запоз-
на делегатите с дейността на БЗС 
по отношение цялостната прера-
ботка на забранителните клаузи 
в изпратените от МЗ проекти на 
медицински стандарти по ден-
тална медицина. На делегатите 
бе предоставена възможност да 
се запознаят предварително с 
подготвения текст за денталните 
стандарти от д-р Св. Гачев и доц. 
Т. Узунов, който можете да проче-
тете на стр. 7 в броя на вестника. 

Доц. Узунов подчерта, че ще бъ-
дат избегнати нивата на компе-
тентност, което е голям пробив, 
съобразен с действителността. 

Д-р Св. Гачев припомни, че 
медицинските стандарти са ин-
струментариум на ИА „Медицин-
ски надзор“. БЗС нямаше много 
инструменти за изготвяне на мед. 
стандарти, въпреки това успяхме 
да има тълкувание в полза на БЗС, 
допълни той. 

Бе постигната и основна промяна 
на образеца за изработване на стан-
дартите. Това ще даде възможност 
за изработване на приложими стан-
дарти, които ще бъдат в основата 
за проверки на ИА „Медицински 
надзор“.

Стандартите се разработват от 
националните консултанти, които 
приеха да преработят вече изпра-
тените, съгласно новия образец на 
МЗ.

Бе разгледана и новата Наред-
ба 8 за изискванията към базите 
за специализации.

Д-р Шарков подчерта, че липсват 
бази за специализация на лдм. С 
тази Наредба акредитацията е бук-
вално отпушена и сега е моментът 
всички, които желаят да акредити-
рат центрове за специализация, да 
го направят, защото извън трите фа-
култета има само 2 или 3 центъра.

Д-р Шарков завърши с думите, че 
изработването на Правилата за до-
бра медицинска практика е задъл-
жение на БЗС, което бе изпълнено 
до края на ноември т.г. Никакви 
действия срещу лдм не са предпри-
ети междувременно. 

Подобни правила се изработват 
и за всички други представители 
на съсловието на белите престилки 
(лекари, фармацевти, специалисти 
по здравни грижи).

ДМ

Бел. Ред. Пълният стенографски 
протокол от проведения Извънре-
ден конгрес ще бъде публикуван на 
сайта на БЗС.

• Правилата за добра медицин-
ска практика на лдм ще бъдат 
публикувани на сайта на БЗС, след 
приемането им от МЗ и ИА „Меди-
цински надзор“.

• В бр.12 за 2019 г. ще бъде от-
разена церемонията по награж-
даване на „Лекар по дентална ме-
дицина на РК на БЗС“ за 2019 г., 
заедно с богат снимков материал 
и интервюта с наградените.

Д-р Б. Ботев, председател на СРК, говори по т. Специални правила

Д-р Г. Димов докладва по точката за НРД-2020

Дебати
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БИОМАТЕРАЛИ ЗА ТЪКАННА РЕГЕНРАЦИЯ, 
РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

Teл.: 0899 145 805
e-mail: medinabio2007@gmail.com

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

Ексклузивен дистрибутор 
на UBGENT за България

Медина Био ООД

МЕМБРАНИ
› изцяло от перикарден колаген
› бавно и бързо резорбируеми
› дебелина 0.2, 0.4 или 0.8 мм

КОСТОЗАМЕСТИТЕЛИ
› продукт, получен от говеда, отгледани 
  в контролирана среда в Италия
› нискотемпературна обработка на костта 
  чрез патентован процес Thermagen®

› гранули и блокове

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, Конгресът на БЗС, 
състоял се на 22.11.2019 г., прие „Специ-
алните правила“. Зад нас останаха месе-
ци на вълнение, конфронтация, дебати и 
разговори.

Убеден съм, че с приемането на „Спе-
циалните правила“, професията направи 
крачка напред.

Убеден съм също, че това няма да бъдат 
последните правила, а ще е само началото.

Ние не можем да отречем, че зъболе-
карската професия вече не е същата. Тя не 
е просто терапия, протетика, детска сто-
матология и т.н. Професията е комплекс-
на, сложна и модерна, но най-важното за 
всички нас - много отговорна.

И понеже „всичко свърши“, днес се 
обръщам към Вас, за да изкажа благодар-
ност на колегите в цялата страна, които 
не познавам, за това, че бяха толерантни 
и оставиха работната комисия да свърши 
работата си.

Искам да изразя искреното си уважение 
и благодарност към делегатите на конгре-
са за тяхната мъдрост и положително от-
ношение към усилията ни. И конкретно на 
д-р Константин Даков!

Изказвам особена благодарност на всич-
ки участници в работните групи по отдел-
ните специалности. Ще спомена водещи-
те експерти – д-р Светослава Стефанова, 
д-р Пламен Петров, доц. д-р Наталия Га-

тева, доц. д-р Елка Радева, доц. д-р Камен 
Коцилков, доц. д-р Теодора Болярова, д-р 
Мариана Янкова, доц. д-р Тодор Узунов. 
Специално на д-р Дора Кишкилова и д-р 
Божидар Кафелов.

Благодаря на управителния съвет на 
БЗС, на д-р Николай Шарков, д-р Бо-
рислав Миланов, д-р Светослав Гачев, на 
председателите на районните колегии за 
техническата подкрепа в работния про-
цес, на експертните групи.

Пожелавам на професионалното съ-
словие да бъде проспериращо, критично, 
компетентно и все така огнено и справед-
ливо!

С уважение: 
Доц. д-р Павел Станимиров, дм

Председател на разширената Комисия 
по изготвяне на Специални правила на 
Правила за добра медицинска практика 
на лекарите по дентална медицина

ПРОФЕСИЯТА 
НАПРАВИ КРАЧКА 

НАПРЕД
Писмо от доц. Доц. д-р Павел Станимиров, дм
До: Членовете на Български зъболекарски съюз
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На заседанието 
на УС на БЗС, 
състояло се на 
19.10.2019г., бе 

разгледана като точка от 
дневния ред "Националната 
здравноинформационна сис-
тема – проблеми и развитие 
в светлината на участието на 
БЗС в нейното разработва-
не".

Националната здравно-
информационна система /
НЗИС/ се разработва, като 
изпълнение на чл.28г и 
чл.28д на Закона за здравето 
с 9 алинеи.

За целта в МЗ бе създаде-
на Дирекция "Електронно 
здравеопазване". С нароч-
на заповед на министъра на 
здравеопазването за създа-
ване на широка обществена 
основа на разработването на 
НЗИС към дейността на тази 
дирекция бяха привлечени 
от страна на БЗС доц. д-р 
Тодор Узунов, д-р Донка 
Станчева-Забуртова и д-р 
Светослав Гачев. В отдел-
ни съвместни заседания с 
Дирекцията "Електронно 
здравеопазване" участие 
взе и д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС.

Досега по цялостния 
проект "Разработване и 
внедряване на национални 
номенклатури, здравноин-
формационни стандарти, 
идентификация, автентика-
ция и базова функционалност 
на ядрото на НЗИС" бяха 
разгледани въпросите с ден-
талната документация и вза-
имодействието с регистъра 
на БЗС.

На заседанието на УС на 
БЗС по-конкретно бе изло-
жено следното.

Председателят на УС на 
БЗС, д-р Николай Шарков, 
обърна внимание, че отно-
во става въпрос за внедря-
ване на eлектронната плат-
форма "Сноу дент". Той 
каза: Лично аз съм я изуча-
вал в продължение на шестте 
години, когато бях директор 
в Съвета на европейските зъ-
болекари. В борда непрекъс-
нато „дъвчеха“ „Сноудент“, 
„Сноумед“. Дори в една по-
литическа декларация имаха 
неблагоразумието да се пред-
ложи „Сноудент“, като най-
добър софтуеър, но успяхме 
да отхвърлим лобирането на 
ниво борд. 

Системата „Сноудент“ е 
система с кодировка и с но-
зологична класификация 
на болестите, с регистра-
ция и т.н.

Иска се от нас да израбо-
тим медицинска документа-
ция, която е в прерогативите 
на Министерството на здра-
веопазването. От момента, 
в който Илко Семерджиев 
беше министър на здравео-
пазването, цялата същест-
вуваща документация беше 
отменена. На практика по-
вечето от документацията е 
използвана извън национал-
ното здравно осигуряване 
нелегално, защото не е съз-
дадена нова на нейно място. 

Единствената докумен-
тация, която е легална, е по 
задължителното здравно 
осигуряване. Тя е описана в 
текстовете на НРД.

Не е работа на Българския 
зъболекарски съюз също 

така да кодира болестите. 
Ние може да изразим нашето 
становище и да отхвърлим 
предложение, да си кажем 
нашето реално мнение. Но 
ние да създадем документа-
ция и кодировка, това не е 
наша работа. Тази мисия е 
на министерството. Поради 
това е работа на Министер-
ството на здравеопазването. 

От своя страна доц. д-р 
Тодор Узунов подчерта: 
По мое лично убеждение 
тази Дирекция създадена от 
Министерство на здравео-
пазването и частната фирма 
„Гама Консулт“, която е на-
товарена да разработи този 
електронен информационен 
масив в здравеопазването, 
имат съвсем малко понятие 
от естеството и значението 
на денталната медицина в 
системата на здравеопазване. 
Ние настоявахме, че като 
лекари по дентална меди-
цина трябва да имаме пъ-
лен достъп до първичното 
електронно досие на паци-
ента.

Искам да подчертая и да 
повторя заявеното от д-р 
Шарков, че на финала на 
дейността, която те трябва 
да изпълнят, беше направен 
опит да ни се вмени изработ-
ването  на система от кодо-
ве, които трябва да съответ-
стват, както на диагнозите, 
така и на интервенциите в 
денталната медицина. Бяха 
представени три варианта, 
три пакета от кодове, един 
от които е МКБ 10, другият е 
австралийска кодираща сис-
тема и третият въпросната 
„Сноудент“ платформа. 

В австралийската система 
интервенциите са изключи-
телно детайлизирани, но не 
съответстват терминологич-
но и смислово на възприети-
те в нашата страна. Система-
та не може по никакъв начин 
да бъде автоматично въведе-
на за целите на електронната 
информационна система. 

Според мен, нашето пос-
лание трябва да бъде, че в 
никакъв случай не бива да 
поемаме вменяването на за-
дължение за доразработване 
или формално адаптиране на 
кодиращи системи, при това 
на финала на дейността на 
тази Дирекция, без задълбо-
чен анализ и широко обсъж-
дане.

В своето експозе д-р Све-

тослав Гачев каза: Ако вле-
зем в дълбочина, нещата са 
много сериозни. Защо? Тази 
национална здравна инфор-
мационна система ще работи 
с документи. Тези документи 
са пациентски ориентирани. 
Тези документи след това ще 
правят файлове на пациента 
за всяка дейност в неговото 
здравно досие с многостран-
но използване, включително 
и за контрол.

Много конкретно и мно-
го категорично заявихме, 
че тези документи, които са 
събрали от тук и от там, за 
дентална дейност те не са 
нормативно осигурени, те не 
са законни. 

Когато се създаде инфор-
мационната система и се 
стигне до това, че се създава 
амбулаторен лист, а след това 
се създава електронно досие, 
а след това се издава елек-
тронна епикриза от лечение-
то, всичко това се записва на 
електронния файл на паци-
ента с медицинските  данни 
и финансова интерпретация.

Ние трябва да не се от-
страняваме от тази дейност, 
а по такъв начин да съдейст-
ваме, че да се свърши  мак-
симално полезна работа за 
съсловието. 

Да участваме с коригира-
щи функции, чрез админи-
стративно-експертна коми-
сия, съвместно с МЗ.

Следващият член на ко-
мисията д-р Донка Станче-
ва–Забуртова подчерта, че е 
присъствала на третата сре-
ща, която беше организира-
на с една единствена цел да 
се коментират регистърът и 
възможностите за достъпът 
на тази система до нашия 
регистър. Зададените въпро-
си бяха твърде конкретни и 
точни: каква е структурата 
на регистъра, дали можем да 
осигурим достъп до инфор-
мация освен тази, която ни 
е позволена по  закон, име 
и личен професионален код. 
Дали можем да осигурим 
достъп до информация за 
месторабота, регистрацио-
нен номер на практиката, 
код на специалност, статуса 
редовен и нередовен и кол-
ко е реална информацията, 
която събираме в регистъра. 
Настояваха да имат инфор-
мация относно кода на спе-
циалности. Интересуваха се 
дали събираме такава инфор-

мация и какви специалности 
са отразени в регистъра. 

Моите отговори съответ-
но бяха: ние може да даваме 
информация само за личния 
професионален код и за име-
то на ЛДМ и, че регистърът 
няма публична част. 

Само и единствено тези 
данни за членовете на БЗС 
се публикуват и в Портала 
за отворени данни към Дър-
жавна агенция ,, Електронно 
здравеопазване“.

Може би сега е моментът 
Управителният съвет да при-
еме решение – да развием на-
шия регистър с една публич-
на част. Може да се натовари 

комисията да изработи тако-
ва задание с последващите 
стъпки, които Управителни-
ят съвет да одобри.

В последвалата дискусия 
се включиха с конкретни 
предложения д-р Трифон 
Антонов, председател на УС 
на РК на БЗС гр. Пловдив, 
доц. д-р Силвия Димитрова, 
зам. председател на БЗС, д-р 
Бисер Ботев, председател на 
УС на СРК на БЗС, д-р Бо-
ряна Нецова, председател 
на КПЕ на БЗС, д-р Хаик 
Папазян, член на КК на БЗС, 
д-р Румен Тодоров, предсе-
дател на УС на РК на БЗС 
гр.Велико Търново.

Накрая д-р Николай Шар-
ков обобщи дискусията и 
предложи проект за решения 
на УС на БЗС.

Управителният съвет на 
БЗС прие следните решения:

1. Управителният съвет 
на Българския зъболекарски 
съюз реши да се създаде ад-
министративно-експертна 
комисия, СЪВМЕСТНО С 
ДИРЕКЦИЯ „ЕЛЕКТРОН-
НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
НА МЗ И С НАЦИОНАЛ-
НИ КОНСУЛТАНТИ ЗА 
СЪДЕЙСТВИЕ В ИЗГРАЖ-
ДАНЕТО НА НЗИС – ДО-
КУМЕНТИ, КОДОВЕ И РЕ-
ГИСТРИ в работата, на която 
да се включат: д-р Светослав 
Гачев, д-р Боряна Нецова, 
доц. Силвия Димитрова, д-р 
Донка Станчева-Забуртова, 
д-р Константин Даков, доц. 
Тодор Узунов, д-р Валентин 

Павлов, д-р Стоил Кондов, 
д-р Трифон Антонов, д-р Би-
сер Ботев и адвокат Лъчезар 
Чутурков. 

2. Управителният съвет 
на Българския зъболекарски 
съюз приема решение до Ре-
гистъра да се осигури отори-
зиран автоматизиран достъп 
с  трите имена на нашите 
членове, с личния професио-
нален код и районната коле-
гия на БЗС, в която работят, 
статус на право да практи-
кува ,за целите на комисията 
на Министерство на здраве-
опазването, която работи по 
създаването на единната ин-
формационна система.

3. Управителният съвет 
на Българския зъболекарски 
съюз възлага на Комисията 
по регистрация и членство 
да изработи задание относно 
публичната част на регистъ-
ра. Да се вземат под внима-
ние всички въпроси, които 
бяха коментирани на заседа-
нието на Управителния съвет. 

4. Управителният съвет 
на Българския зъболекарски 
съюз приема предложенията 
да бъдат синхронизирани с 
Комисията по квалификация 
и акредитация и най-вече с 
председателя на комисията 
доц. Димитрова, преди да се 
изпратят до фирмата, която 
изработва всички софтуеър-
ни продукти, свързани с Ре-
гистъра на БЗС.

д-р Свeтослав Гачев
Зам.-председател 

на УС на БЗС

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА – ПРОБЛЕМИ И РАЗВИТИЕ В СВЕТЛИНАТА 
НА УЧАСТИЕТО НА БЗС В НЕЙНОТО РАЗРАБОТВАНЕ

Д-р Свeтослав Гачев
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Българският зъболекарски съюз про-
вежда изключително сериозни дейст-
вия за преработка и отпадане на за-
бранителните клаузи в изпратените 

от Министерството на здравеопазването про-
екти на Медицински стандарти по дентална 
медицина. Стандартите са обект на Минис-
терството на здравеопазването и национални-
те консултанти в експертни съвети.

БЗС използва следните инструменти за въз-
действие – УС на БЗС, временна Комисия за 
изготвяне на становище по медицински стан-
дарти, двама национални координатора в екс-
пертни съвети за медицински стандарти.

Информираме съсловието за следното:
Следва да цитираме директно д-р Николай 

Шарков, Председател на УС на БЗС, на засе-
данието на УС на БЗС на 19.10.2019 г.: Бъл-
гарският зъболекарски съюз не отговаря за 
написването на стандартите. Но Българският 
зъболекарски съюз се е нагърбил с функцията 
да може да съдейства за корекция на стандар-
тите, за да не се блокира дейността на прак-
тикуващите лекари по дентална медицина на 
територията на страната. Ние създадохме ра-
ботна група, комисия в състав: доц. д-р Тодор 
Узунов – председател, заместник-председате-
ли са д-р Светослав Гачев и д-р Валентин Па-
влов, и д-р Борислав Миланов е секретар на 
работната група. Членове на групата са: доц. 
д-р Силвия Димитрова, доц. Павел Станими-
ров /за да има корелация между стандарти и 
правила/, д-р Николай Шарков, д-р Бисер Бо-
тев, д-р Трифон Антонов, д-р Нелия Михай-
лова, д-р Дуков, д-р Хаик Папазян, д-р Таков 
и д-р Димов. 

Работната група имаше две заседания. Пър-
вото заседание беше изключително важно, 
като се взе решение за план за действие на 
работната група по стандартите. 

На второто заседание се прие да се работи 
за съсловен образец за преодоляване на забра-
нителните клаузи.

Във връзка с  плана за действие с д-р Гачев 
имахме среща със заместник-министъра на 
здравеопазването Жени Начева. 

След срещата със заместник-министър 
Начева,входирахме в МЗ следното писмо:

„Във връзка с проекта на Закон за измене-
ние и допълнение за лечебните заведения, 
публикуван за обществена консултация на 
електронната страница на Министерството на 
здравеопазването, Българският зъболекарски 
съюз настоява да бъде прието следното прш:

В чл. 6а, ал. 3 накрая да се постави запе-
тая и да се добави текстът: „с изключение 
на медицинските стандарти за дентална 
медицинска помощ“.

Мотиви: Денталната медицина в България 
се базира на лечебни заведения за първична 
извънболнична дентална помощ, осъщест-
вявана от лекари по дентална медицина, от-
говарящи на всички необходими изисквания 
съгласно Закона за лечебните заведения. Ме-
дицински стандарти с нива на компетентност 
не отговарят на съществуващата реалност на 
денталната грижа за българските пациенти. 
Освен това в Европейския съюз денталната 
грижа се реализира основно на базата на ле-
чебни заведения за първична извънболнична 
помощ, в които няма различни нива на ком-
петентност.

Образците за изработване и актуализиране 
на медицински стандарти, изработени на ба-
зата на сега действащата разпоредба по чл. 
6а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, са 
съобразени с реалността в хуманната медици-
на, но не отговарят на нуждите на денталната 
медицина в Република България. 

С оглед спецификата на денталната меди-
цинска помощ считаме, че в медицинските 
стандарти, които се отнасят за нейното осъ-
ществяване, не следва да има нива на компе-
тентност, което изрично трябва да бъде запи-
сано в Закона за лечебните заведения, за да 
бъде осигурен пълен обем на дентална помощ 
на гражданите на Република България.“

По нататък ние с комисията предложихме 
образец за разработване и актуализиране на 
медицинските стандарти в които се премахват 
ограниченията по компетентност.

Въз основа на нашата реакция МЗ отгово-
ри със следното писмо, което е адресирано до 
мен в качеството ми на координатор на екс-
пертния съвет по специализирана дентална 
медицина  и до д-р Светослав Гачев в качест-
вото му на главен координатор на експертния 
съвет по общи дентална медицина. Знаете, че 

в експертния съвет е и доц. д-р Силвия Ди-
митрова. 

Писмото е следното:
„Уважаеми д-р Шарков, 
Уважаеми д-р Гачев, 
Във връзка с  Ваше писмо относно необ-

ходимостта от промяна в структурата на ме-
дицинските стандарти по денталните специ-
алности Ви обръща внимание, че съгласно 
Закона за лечебните заведения дейността на 
лечебните заведения и на медицинските и 
другите специалисти, които работят в тях, се 
осъществява при спазване на медицинските 
стандарти за качество на оказваната медицин-
ска помощ и осигуряване защита на правата 
на пациента. В закона е регламентирано съ-
държанието на медицинските стандарти, като 
е необходимо те да включват:

-основна характеристика на медицинската 
специалност/медицинската дейност;

- изисквания към лицата, осъществяващи 
професионална дейност по медицинската 
специалност/медицинската дейност;

- изисквания за осъществяване на дейност-
ите по медицинската специалност/медицин-
ската дейност в структури на извънболнична-
та  болничната помощ;

- критерии за качество на изпълняваните 
дейности по медицинската специалност/ме-
дицинската дейност.

Изискванията следва да бъдат определени 
за дейностите в извънболничната и в бол-
ничната помощ, като по отношение на бол-
ничната помощ, нива на компетентност се 
определят само за дейностите/специално-
стите, за които това е приложимо.

С оглед на това примерният образец за раз-
работване на медицински стандарт в облас-
тта на денталната медицина е със следната 
обща структура:

1.Основна характеристика на медицинска-
та специалност.

2.Изисквания към лицата, осъществяващи 
професионална дейност по специалността. 

3. Изисквания за осъществяване на дей-
ността, включително и критерии за качест-
вото на изпълняваните дейности.

Всеки един от тези раздели следва да бъде 
детайлизиран в съответствие със специфика-
та на съответната дейност в областта на ден-
талната медицина.

Във връзка с  гореизложеното моля в ка-
чеството Ви на главни координатори на два-
та експертни съвета по дентални дейности да 
организирате финализирането на проектите 
на медицински стандарти по денталните спе-
циалности.

Окончателните варианти следва да изпра-
тите на хартиен и електронен носител във 
възможно най-кратки срокове.“

От своя страна на същия УС на БЗС, доц.д-
р Тодор Узунов, зам.председател на БЗС, 
подчерта следното:

След анализ комисията установи,  че про-
блемът в денталните стандарти идва от об-
разеца, който е изпратен от Министерството 
на здравеопазването към експертните съвети 
за изработването. Той е същият с тези, които 
важат в общата хуманна медицина. 

В хуманната медицина разделянето на 
специалности разделя както болничните за-
ведения, така и доболничната помощ в една 
много конкретна специфика. По отношение 
на денталната медицина в разделението на 
специалностите имаме 11 специалности. В 
България от 10000 стоматолози са регистри-
рани 180 специализирани лечебни заведения 
в доболничната помощ лечебни заведения по 
дентална медицина. Всички останали функ-
ционират като доболнична първична дентал-
на помощ. Това е много важно. 

В писмото на заместник-министър Жени 
Начева се разграничава отново само бол-
нична и доболнична помощ. В Закона за 
лечебните заведения, чл. 6а основно се раз-
граничава доболнична и болнична помощ. 
Никъде няма разграничаване по отношение 
на текстовете, касаещи медицинските стан-
дарти на първична и специализирана добол-
нична помощ. Това е изключително важно да 
се разбере. От там идва и целият, може би, 
конфликт в стандартите, касаещи денталната 
медицина: смесването на компетентност на 
лицата и смесването на лечебните заведения. 

Правим предложение, около което се обе-
динихме в комисията, да променим образеца 
с изисквания към създаване на медицински 
стандарти в денталната медицина. Да бъде 
отчетена спецификата както на лечебните за-

ведения, които функционират на територия-
та на нашата държава, така и спецификата в 
денталната медицина.

Всичките усилия в писмата, които д-р 
Шарков цитира, са именно в тази посока – 
желание да развържем ръцете на експертни-
те съвети да отразят спецификата на дентал-
ната медицина и на лечебните заведения в 
страната. 

Нашето предложение като комисия е да 
не разграничаваме първичната и специали-
зираната доболнична помощ в денталната 
медицина. Това, което можем в момента да 
преодолеем като конфликт е смесването на 
компетентността на отделните лекари по 
дентална медицина и съответно задължени-
ята произтичащи от регистрацията на лечеб-
ното заведение.

По този начин ще успеем да запазим съ-
словието единно, без противопоставяне. 
Принципалът, който изисква от нас това, е 
Министерството на здравеопазването, а от 
другата страна е нашето съсловие като цяло. 
По този начин намираме решение за разсича-
не на Гордиевия възел. 

От своя страна д-р Светослав Гачев от-
беляза: Ние в комисията го обсъждаме вече 
няколко пъти. Основното са нивата на компе-
тентност. Те създадоха голямото напрежение 
в специалните правила. Нивата на компе-
тентност  - от една страна действаме да от-
паднат от законопроекта за изменение на За-
кона за лечебните заведения, което е основно 
постижение според мен. 

От друга страна работим активно тези нива 
на компетентност да отпаднат в образците. 

Искаме образецът, който сме представили, 
да бъде основание на националните консул-
танти по отделните специалности да напра-
вят ново предложение, което да не бъде с 
нива на компетентност. Нивата на компе-
тентност биха възприемани в съсловието  
като забрани. 

Какъв ще е крайният резултат? Когато се 
изготвят крайните стандарти, ние ще има-
ме 10 стандарта без нива на компетентност. 
Общият сбор на всички стандарти ще бъде 
единен стандарт за лекаря по дентална меди-
цина. Той ще отговаря по всички стандарти 
независимо дали работи в специализирано 
лечебно заведение или в първично лечебно 
заведение. 

Необходимо е да внимаваме какъв е обе-
мът и съдържанието на отделните специал-
ности. Това е много интензивно по отноше-
ние на контрола. 

В своето изказване доц.д-р Силвия Ди-
митрова подчерта:  Това, за което говорим в 
момента, да се махнат нивата на компетент-
ност – това е едната страна на нещата. Ние 
трябва да внимаваме какво е изискването за 
оборудването и за всичко останало. Ако ги 
махнем, всяка практика ще бъде проверявана 
по общия стандарт. Надявам се сега веднъж 
завинаги това нещо да стане ясно. Когато го-
ворим за стандарти, ще трябва да гледаме не 
само нивата на компетентност и това дали ня-
кой има или няма специалност, а всички оста-
нали изисквания към нашите практики, които 
ще залегнат като изисквания в тях..

По съществото на дебатите за стандар-
тите активно отношение взеха д-р Трифон 
Антонов, председател на УС на РК на БЗС 
гр.Пловдив, д-р Константин Даков, председа-
тел на КК на БЗС,  д-р Хаик Папазян, член на 
КК на БЗС.

В последващия период дейността на БЗС бе 
насочена към финализиране на стандарти без 
ограничения.

Главните координатори на двата експертни 
съвета по дентални дейности предложихме 
нов проект с отпадането на нива на компе-
тентност в извънболничната дентална помощ, 
приет от г-жа Жени Начева, зам.-министър 
на здравеопазването. Образецът е обсъден от 
д-р Николай Шарков, председател на УС на 
БЗС и доц. д-р Тодор Узунов, зам.-председа-
тел на УС на БЗС и председател на временна 
работна комисия с националните консултанти 
– членове на двата експертни съвета в нароч-
ни срещи, с цел консенсусно единно решение. 
По време на тези срещи те получиха уверение 
в готовността им да преработят внесените в 
Министерство на здравеопазването проекти 
на медицински стандарти, съгласно новия об-
разец.

Изложеното по цялостната дейност на БЗС 
за изготвяне на медицинските стандарти за 
дентална дейност определно решава про-

блемите на лекарите по дентална медицина, 
упражняващи своята професия в Република 
България без ограничения  от нива на компе-
тентност.

КРАТЪК ПРОТОКОЛ 
НА РАЗВИТИЕТО 
НА ДЕНТАЛНИТЕ 

СТАНДАРТИ
1. Денталните стандарти са законово задъл-

жение само на МЗ, без ангажимент за участие 
на БЗС, за разлика от Правилата за добра ме-
дицинска практика.

2. БЗС, изпълнявайки стриктно своите за-
дължения за защита интересите на съслови-
ето, проведе и провежда активна работа за 
преодоляване на рестриктивните елементи  в 
наличните дентални стандарти. Това се осъ-
ществява чрез УС на БЗС, временна Комиси-
ята за изготвяне на становище по медицински 
стандарти, с председател  доц. д-р Тодор Узу-
нов и националните координатори на екипите 
от експерти на МЗ д-р Николай Шарков и д-р 
Светослав Гачев.

3. Български зъболекарски съюз, след про-
учване и обсъждане на извънреден Управи-
телен съвет, създаде нарочна Комисия, която  
разгледа, обсъди и даде становище по пред-
ложените проекти от националните консул-
танти.

4. В официална кореспонденция с Минис-
терство на здравеопазване беше разяснено, 
че 95% от денталната медицина в България 
се базира на лечебни заведения за първична 
доболнична помощ, осъществявана от лекари 
по дентална медицина, отговарящи на всички 
необходими изисквания съгласно ЗЛЗ. 

5. Образците за изработване и актуализи-
ране на Медицински стандарти, изпратени до 
националните консултанти, бяха изработени 
на базата на чл. 6а, ал. 3 от ЗЛЗ и са съобра-
зени с реалността на хуманната медицина, 
но категорично не отговарят на нуждите на 
денталната медицина в Република България, 
въвеждайки нива на компетентност, в зависи-
мост от регистрацията на лечебното заведе-
ние.

6. УС на Български зъболекарски съюз за-
едно с националните консултанти предприе 
инициатива за съобразяване на Образеца за 
изработване на медицински стандарти със 
спецификата на денталната медицинска по-
мощ, осъществявана в нашата страна и отпа-
дане на забранителните текстове. 

7. В резултат на проведените преговори от 
координаторите на БЗС с Министерството на 
здравеопазването се получи писмо-отговор от 
г-жа Жени Начева, Зам. Министър на здраве-
опазването с указания примерния образец за 
медицински стандарти в областта на дентал-
ната медицина да притежава  обща структура 
без забрани. Изискванията следва да бъдат 
определени за дейностите в извънболнична-
та помощ, като не се изисква определяне на 
нива на компетентност.  

8. Предложено бе и бе прието в ЗИД на ЗЛЗ 
да се направи поправка да отпадне изисква-
нето в денталната помощ да се изискват стан-
дарти с нива на компетентност.

9. Изработен бе и приет от МЗ  образец-ука-
зание без нива на компетентност за медицин-
ски стандарти, отговарящ на образеца на БЗС, 
по който да бъдат финализирани проектите за 
Медицински стандарти в областта  на дентал-
ната медицина

10. Проведени бяха обсъждания от д-р Ни-
колай Шарков и доц.д-р Тодор Узунов с на-
ционалните консултанти и се премина към 
преработка от страна от последните на ден-
талните стандарти, с отпадане на забранител-
ните нива на компетентност.

Стандартите ще важат за всички лекари по 
дентална медицина в първичната и специали-
зирана дентална помощ без ограничение за 
цялостна клинична дейност.

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

Председател на временна  
Комисия за за изготвяне на становище 

изготвяне на становище 

Доц. Тодор Узунов
Зам.-председател на УС на БЗС

Зам.-председател на временна  
Комисия за медицинските стандарти за 

медицинските стандарти

АКТУАЛНО

ДЕНТАЛНИТЕ СТАНДАРТИ СЕГА
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През 2020 г. Факул-
тетът по дентална 
медицина ще чества 

своята 50-та годишнина. За 
този относително кратък пе-
риод във ФДМ е създадена 
школа от високо ерудира-
ни преподаватели, а близо 
6000 лекари по дентална 
медицина, специализанти и 
докторанти са получили тук 
своето образование. Но зад 
сухите цифри и статистика-
та се крият много емоции, 
труд, любов и принадлеж-
ност към каузата ФДМ. Му-
зеят на медицината в МУ 
– Пловдив се подготвя да 
отбележи юбилея със спе-
циална изложба, която ще 
разкаже забележителната 
история на Факултета и ще 
припомни за всички важни 
моменти, паметните съби-
тия и личности. Но писаната 
история на зъболечението в 
Пловдив започва много по-
рано, още в далечната 1880 
г.: 

"Санитарния съветъ, 
като прегледа документите 
и свидетелствата на г-на 
Васила Д. Аргазова родомъ 
Българинъ от Пловдивъ в 
Ист. Румелия ........ и ги на-
мери редовни съгласно съ т. 
5-та ал. 4-та от Публично 
административ. Санитар. 
Правилникъ №30, обнарод-
ванъ въ Пловдивъ на 11 юний 
1880, даде ......... разреши-
телно за свободно упражне-
ние на зъбарското изкуство 
въ Источна Румелия.

Пловдивъ 25 юний 1880
Председателъ: д-ръ Ст. 

Чомаковъ"

 Това четем в разрешител-
но №1, издадено от Сани-
тарния съвет на Източна Ру-
мелия на д-р Васил Аргазов, 
което представлява първият 
официален документ за зъ-
болекарска правоспособ-
ност у нас, разказва за "Ден-
та Медика" доц. д-р Георги 
Томов, куратор на Музея на 
медицината към МУ - Плов-
див.

Васил Аргазов е роден в 
Пловдив през 1847 г. Ня-
колко години преди Осво-
бождението той завършва 
школата за дентисти в Бу-
курещ и се завръща в род-
ния си град, където практи-
кува "зъбарското изкуство" 
до 1903 г., когато по повод 
негова молба с #2778 от 2 
юли 1885 г. ".....да визитира 
някои градове в Княжество-
то...", получава разрешение 
#1218 от Медицинския Съ-
вет да упражнява професи-

ята си в Княжеството и се 
премества окончателно в 
София. Като столичен зъбо-
лекар той работи до 1913 г., 
когато умира на 66 годишна 
възраст. Д-р В. Аргазов се 
е ползвал с добро име сред 
гражданите, както и с ува-
жение сред колегите, което 
се потвърждава и от обсто-
ятелството, че по време на 
първия учредителен кон-
грес на Българското Одон-
тологическо Дружеството 
на 20 декември 1905 г. е бил 
избран за председател на 
дружеството (в последствие 
той оттегля кандидатурата 
си в полза на по-амбициоз-
ния си колега д-р Михаил 
Елмазов). Друг интересен 
факт от биографията на д-р 
Васил Аргазов, е че той ста-
ва родоначалник на цяла зъ-
болекарска фамилия, чиито 
потомци и до днес практи-
куват професията на своя 
предшественик. Екипът на 
Музея на медицината с по-
мощта на д-р Петър Байчев 
от РК - София, успява да от-
крие правнука на д-р Васил 
Аргазов, зъболекарят д-р 
Валентин В. Аргазов, кой-
то дарява на Музея копия 
на разрешителното на своя 
прадядо и ценни семейни 
фотографии (благодарност 
към Георги Папакочев), 
които могат да се видят в 
експозицията, посветена 
на медицината в Източна 
Румелия. Видно място тук 
заема и дървено походно 
куфарче за стоматологични 
инструменти от Руско-тур-
ската освободителна война 
(1877-1878).

Труден е бил пътят на 
първите зъболекари у нас, 
допълва доц. Томов. Изпра-
вени пред тежката задача 
да лекуват едно тънещо в 
невежество население, те 
трябвало да се борят и сре-
щу дейността на различни 
самозвани лечители – бер-
бери (бръснари), налбанти 
(подковачи), знахари. Така-
ва е била картината на зъбо-
лечението у нас през цялата 
османска епоха и Освобож-
дението, та чак до първите 
десетилетия на XX век. Зъ-
болекарските клещи са се 
изработвали от ковачи и са 
се предавали от поколение 
на поколение. Такива „се-
мейни“ инструменти могат 
да се видят в музейната екс-
позиция, дарени са от проф. 
Ангел Бакърджиев и проф. 
Христо Кисов, а Димитър 
Кавра, фотолетописецът на 
Пловдив, завещава на по-

коленията цяла галерия от 
автентични образи на бер-
бери-зъбовадци. 

Музеят притежава и уни-
калното първо издание  от 
1914 г. на труда на G.V. 
Black, един от най-ярките 
авторитети в областта на 
оперативното зъболечение, 
който поставя научните ос-
нови на кавитетната препа-
рация, както и негов порт-
рет с лично посвещение. 
Съхранени за поколенията 
от проф. Стоян Владими-
ров, тези безценни пред-
мети, заедно с други редки 
книги, между които нем-
ското издание на Пиер Фо-
шар от 1733 г., са дарени от 
проф. Флориан Закс, Doctor 
honoris causa на ФДМ – 

Пловдив (2001 г.), по слу-
чай 35-тата годишнина на 
Факултета. Удивление буди 
и крачната зъболекарска 
машина, дарена от проф. 
Петър Кавлаков – една ре-
ликва от времето, в което 
електрическите юнити са 
били истински лукс.

Специално място в експо-
зицията ще бъде отделено 
на историята на Факулте-
та по дентална медицина в 
Пловдив. Още през 1962 г. 
Ректорът на МУ – Пловдив 
проф. Т. Захариев настоя-
ва пред Министерския съ-
вет за разкриване на нова 
медицинска специалност 
– „Стоматология“. Пред-
ложението отлежава по 
министерските папки цели 
осем години и става реал-
ност на 24 септември 1970 
г., когато с Решение № 230 
на Министерския съвет на 
НРБ в Пловдивския меди-

цински факултет се разкри-
ва специалност „Стомато-
логия“.  За организиране на 
обучението и изграждане на 
материалната база от МЗ е 
командирован доц. Богдан 
Дачев от София. Избрани са 
първите асистенти  и при-
ети първите студенти. За 
декан на новооткрития Сто-
матологичен факултет е на-
значен доц. Минчо Банчев. 

Само два месеца по-къс-
но, на 24 ноември, тържест-
вено се откриват учебните 
занятия. Днес от албума на 
първия випуск ни гледат 
ентусиазираните лица на 
студенти и преподаватели 
на почти еднаква възраст. 
Трепти енергията на мла-
достта, която и днес владее 
Факултета.

ДМ

МУЗЕЯТ НА МЕДИЦИНАТА В МУ – ПЛОВДИВ 
С ЕКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 50-тата 
ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФДМ
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Банско е гостоприем-
но през цялата го-
дина, но необичайно 
топлото време през 

октомври добави още при-
ятни нотки към провежда-
нето на Националния форум 
по дентална медицина. Едва 
ли има българин, който да не 
може да разпознае прекрас-
ната църква Св. Троица със 
звънарницата от дялан ка-
мък, над която се издига Пи-
рин в центъра на града.

Както пише в една изда-
дена в Константинопол през 
1878 година книга: „Забе-
лежителни са гигантският 
ръст, яката структура, ру-
меният изглед и вроденото 
остроумие на жителите. 
Мнозина без никаква наука са 
направили фабрики за вълна, 
машини за вършение и др. Не 
по-малко изкусни са дърводел-
ците. По мекия си характер 
банскалиите се отличават 
от другите разложане; съ-
щата разлика се забелязва и 
в говора. В Банско и Белица 
се говори, че има хора, кои-
то специално се занимават 
с правение на калпави пари; 
тоя занаят бил стар в мяс-
тото. Забележете, че има 
много изкусни железари. 
Дърводелството значително 
е напреднало: ковчези, столо-
ве и др. изделия разнасят се 
по цяла Македония и по Бъл-
гария. Освен речената църк-
ва има още една стара при 
гробищата. Къщи 1200, само 

българе“.
От времето на никаквата 

наука и правенето на калпави 
пари сме се отдалечили доста, 
надявам се.

През двата дни на форума, 
11 и 12 октомври се прове-
доха богата лекционна и съ-
пътстваща програма. Тради-
ционно медико-денталното 
изложение бе силно с участи-
ето на 35 фирми с щандове и 
търговски презентации.

За поредна година съорга-
низатори и официални лица 
бяха членовете на УС на БЗС: 
д-р Н. Шарков, председател 
на УС на БЗС, д-р Б. Мила-
нов, гл. секретар, зам.-пред-
седателите на БЗС, доц. С. 
Димитрова, д-р Д. Станчева-
Забуртова, д-р Т. Кукуванов, 
доц. Т. Узунов, който бе и 
лектор на форума и д-р Б. Не-
цова, председател на комиси-
ята по професионална етика 
(КПЕ).

Проф. А. Филчев, декан на 
ФДМ-София поздрави учас-
тниците, сред които и много 
студенти от факултетите в 
София и Пловдив.

Д-р А. Драгостинова, пред-

седател на РК на БЗС – Бла-
гоевград, домакин на 7-мия 
национален форум, заедно 
с д-р Н. Шарков и целия УС 
на Районната колегия откриха 
форума.

НЕКА БЪДЕ 
СВЕТЛИНА

Лекционният ден бе открит 
с темата „Управление на свет-
лината в денталната фотогра-
фия“ на доц. Т. Узунов и д-р 
Д. Костурков.

Акцент в лекцията на доц. 
Узунов бе темата за цялостна 
визуална комуникация на ле-
карите по дентална медицина 
в съвременното свърхдигита-
лизирано общество.

Дигиталната фотография 
дава възможности за пре-
цизно документиране на из-
ображения при определени 
условия на фотографиране и 
нейната ролята в денталната 
медицина e безспорна. 

Като метод за документира-
не, интерактивно обучение и 
обективно клинично изслед-
ване, денталните фотоизобра-
жения гарантират прецизност 
на манипулации, елиминират 
субективната роля на визуал-
ното възприятие, мотивират 
и обучават пациенти, лекари 
по дентална медицина и зъбо-
техници. 

Чрез нея лечението с про-
тезни конструкции се добли-
жава максимално до търсения 

естествен и естетичен резул-
тат, което е едно от условията 
за успех в съвременната ден-
тална медицина. 

В момента в България 
липсват унифицирани изиск-
вания и норми на фотодоку-
ментация за основни дентал-
ни специалности.

Денталната фотография е 
доказано обективен метод на 
клинично обследване.

При работа с нея е необхо-
димо и правилно да се защи-
тят взаимно интересите на 
пациентите и на ЛДМ, чрез 
необходима форма на съгла-
сие за фотографиране.

Денталната фотография 
се разделя на интраорална, 
екстраорална и портретна фо-
тография.

Фотозаснемането подпо-
мага задачите на диагности-
ката, мотивацията на паци-
ента, последователността на 
лечението и регистрацията 
на оралния статус. Инфор-
мационната стойност на 
всяка снимка зависи от въз-
можностите й да се сравни 
с подобни снимки на други 
пациенти или на същия в ди-

намика. Поради тази причи-
на, за коректното сравнение 
на интраоралните снимки, те 
трябва да се правят в дадена 
поза на пациента, по един и 
същ алгоритъм.

За да не възникват затруд-
нение в обработката на по-
лучените данни между ден-
талните лекари от различните 
специалности, е необходимо 
фотодокументирането да 
бъде стандартизирано. Пра-
вят се 7-8 снимки в няколко 
проекции. 

Доц. Узунов разгледа и 
особеностите на статичното 
и динамично заснемане, като 
показа своя опит с конкрет-
ни случаи с използване на 
денталната фотография. Бе 
показано как лесно можем да 
превърнем денталния каби-
нет във фото студио.

Д-р Д. Костурков продъл-
жи темата за изкуството да 
рисуваш със светлина и из-
ползването на това изкуство 
в денталната практика, като 
акцент в лекцията му бе ми-
кроскопски подпомаганата 
фотография. Той показа мно-
го случаи от ендодонтската си 
практика.

Доц. Камен Коцилков, лек-
тор на София дентал мийтинг, 
говори за пародонталните за-
болявания, тяхната диагноза 
и клиничните решения. Той 
представи и новата класифи-
кация в пародонтологията от 
2018 г.

Лекторът специално обър-
на внимание на възможност-
ите за запазване на меките 
тъкани и опасността от свръх-
лечение.

Бе показан случай на па-
циентка с парадонтален про-
блем, която е приемала за 
лечение на поликистозни яйч-
ници контрацептиви от първо 
поколение. При регулиране 
на дозата след три седмици 
се наблюдава оздравяване. В 
случая е важен разговорът с 
пациента и правилното диаг-
ностициране на проблема.

Той обърна внимание, че 
според последните проучва-
ния при абсцес не бива той 
да се засяга механично и да 
се премахва деминерализи-
раната кост, която би могла да 
оздравее при правилно прове-
дено лечение.

При джоб за регенерация 
не бива да се третира с ла-
зер. Самата биостимулация е 
трудно доказуема и преки на-
учно доказателства няма.

Доц. Коцилков подчерта, 
че при костен дефект над 3 
мм има нужда от хирургична 
терапия.

Доц. Д. Филчев, също лек-
тор на София дентал мийтинг, 
разгледа протетичният под-

ход за менджмънт на меки тъ-
кани около зъби и импланти, 
като обърна специално вни-
мание на вертикалната препа-
рация.

В съвременната дентална 
медицина естетиката е но-
вото голямо предизвикател-
ство. Доц. Филчев разгледа 
възможностите на денталния 
софтуер Visagi Smile. Той 
е предназначен да помогне 
на зъболекарите да изградят 
хармонична конфигурация на 
зъбите въз основа на връзка-
та между формата на лице-
то, темперамента и личните 
предпочитания на пациента. 
Дизайнът на новата усмивка 
може да бъде поставен върху 
лицето на пациента, така че 
той или тя да могат да въз-
приемат новата му визия, пре-
ди файлът да бъде изпратен в 

денталната лаборатория. По 
този начин софтуерът има за 
цел да осигури удовлетворе-
ността на пациента и да оп-
равдае инвестицията му във 
фурнири, корони или имплан-
ти. От гледна точка на зъболе-
каря, ползите от продукта са 
свързани с автоматизация на 
работния процес и миними-
зиране на грешките, произ-
тичащи от липса на опит или 
несъответствие на естетиче-
ските възгледи на зъболекаря 
и пациента.

Наситената лекционна про-
грама продължи с лекцията 
на проф. Б. Йорданов: „Тъм-
ната страна на денталната им-
плантология“. 

Лекторът подчерта, че е 
необходимо да се познава ос-
новата на денталната имплан-
тология, за да сме полезни на 
пациента. Той показа свои 
клинични случаи от 5-10 го-
дини, което говори за успеха 
на имплантите и конструкци-
ята.

Проф. Йораднов разгле-
да различните диагностични 
методи, като подчерта, че на 
живо патологията обикнове-
но е по-тежка от това, което 
ни показва рентгенографията.

В лекцията си той се спря 
и на рисковете в имплантоло-
гията, като детайлно разгле-
да случаите на перимлантит, 
което нарече бедствието на 
съвременната импланотоло-
гия.

Последната лекция бе на 
д-р Ахмед Тарек Факук, Еги-
пет, който вече е за шести път 
пред българска аудитория. 
Той говори за модните изо-
лационни съвети и трикове 
и кога трябва да прилагаме 
кофердам в денталната прак-
тика.

Оставяме цифрите, които 
д-р Георги Сойтариев, пред-
стави да говорят за измере-
нието на форума в Банско.

Фирмите участници в съби-
тието с щанд и/или презента-
ции са 35.

Брой участници – общо 
брой 473, от тях: лекари по 
дентална медицина – 294 
(включва и 68 регистрирани 
за онлайн излъчването), сту-
денти по Дентална медици-
на – 179 от двата факултета 
в София и Пловдив, от които 
регистрирани на място – 41 от 
МУ София.

Всички лекции предизви-
каха изключителен интерес и 
залата беше пълна.

В индивидуални разговори 
с лекторите всички бяха мно-
го доволни от интереса на ко-
легите към изнесените от тях 
лекции, а също така и от ор-
ганизацията и условията, кои-
то според мен, бяха на много 
високо ниво. Традиционна 
форумът приключи с гала ве-
черя за участници, лектори и 
представители на денталния 
бранш.                                   ДМ

Национален форум по дентална медицина Банско - 2019

УКРЕПВАНЕ НА ТРАДИЦИЯТА 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФОРУМИ

Началото на форума

Залата с участниците
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Straumann® Guided surgery 

Не просто направлявана хирургия. 

Напълно интегриран  
работен протокол.

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

www.ultradental.net

Повишаване на прецизността  
и съкращаване на лечебния 
период.

Постигане на максимални 
резултати, благодарение на 
дигиталния протокол на работа.

Максимална предсказуемост  
на резултатите.

Улеснен протокол на 
хирургичната процедура.

СПециалНо ПредложеНие! 

безплатен хирургично-протетичен 

сет, при закупуване на 40 импланта 

в рамките на 6 месеца.

На 26 октомври, 
Димитровден, се 
състоя традицион-
ният форум, орга-

низиран от РК на БЗС – Со-
фия-област.

Над 120 лекари по дентал-
на медицина от пръстена от 
населени места около София 
се събраха в лекционния 
ден.

Д-р С. Драганов, предсе-
дател на РК на БЗС – Со-
фия-област откри форума. 
Официални гости бяха д-р 
Н. Шарков, председател на 
УС на БЗС, д-р Б. Миланов, 
гл. секретар и д-р Б. Ботев, 
председател на СРК на БЗС.

Д-р Шарков поздрави ко-
легите си, като подчерта 
ролята на такива събития не 
само за съсловния живот, но 
и за социалните контакти на 
лекарите по дентална меди-
цина.

НУЖДАЯТ 
ЛИ СЕ ОТ 

ЗЪБОЛЕКАР 
ПАЦИЕНТИТЕ 

БЕЗ ЗЪБИ?
„Гериатрични пациенти 

в денталната практика“ бе 
първата лекция, изнесена 
от доц. Георги Томов, ФДМ 
– Пловдив. Още в начало-
то на лекцията той постави 
въпроса – нуждаят ли се от 
зъболекар пациентите без 
зъби?

Лекторът припомни трите 
възрасти на живота, според 
СЗО: 60 – 75 години – ран-
на старост; 75 – 90 години 
– късна старост и над 90 
години – дълголетие. С на-
растването на броя на въз-
растното население и про-
дължителността на живот 
все повече се налага необхо-
димостта от специалността 
гериатрична дентална меди-
цина.

Как лекарят по дентална 
медицина да следи проме-
ните в слюнката и как да 
провежда интервю с такива 
пациенти? Доц. Томов раз-
гледа ролята на ксероиндук-
торите, като подчерта, че 
над 500 лекарства имат ксе-
ростомичен ефект. 

До развитие на ксеросто-
мия като страничен ефект 
води прилагането на антиде-

пресанти, анксиолитици, ан-
тихистамини, деконгестан-
ти, антихипертензивни, 
антидиарийни, мускулни 
релаксанти и др.

Възрастта оказва негатив-
но влияние за развитие на 
ксеростомия. Възрастните 
хора имат повече заболява-
ния и приемат повече меди-
каменти, които могат да до-
ведат до ксеростомия.

Химиотерапевтиците и 
лъчевото облъчване засягат 
най-бързоделящите се клет-
ки, сред които и клетките 
на слюнчените жлези. Те 
променят качеството и ко-
личеството на образуваната 
слюнка.

Увреждането на нерв в об-
ластта на главата или шията 
може да доведе до ксеросто-
мия.

Ксеростомията е симптом 
и на много други общи забо-
лявания – автоимунни боле-
сти, диабет, болест на Пар-
кинсон, СПИН, депресия и 
др. Болестта на Алцхаймер 
и инсултът могат да доведат 

до усещане за сухота дори 
при нормално образуване на 
слюнка. Хъркането и диша-
нето през устата също водят 
до сухота. 

Ксеростомията може да 
бъде преходна, когато се 
дължи на моментна дехид-
ратация или вирусни инфек-
ции (паротит), но може да 
бъде и част от симптомите 
на някои сериозни заболява-
ния – като например синдро-
ма на Сьогрен.

Синдромът на Сьогрен 
представлява хронично ав-
тоимунно заболяване, за-
сягащо жлезите с външна 
секреция – най-вече слюнче-
ните и слъзните. Заради това 
основните му симптоми са 
сухота в устата (ксеросто-
мия) и в очите (ксерофтал-
мия). Този синдром може 
да се прояви самостоятелно 
или в съчетание с други ав-
тоимунни заболяванияка-
то склеродермия, системен 
лупус, ревматоиден артрит. 
Може да включва и систем-
ни прояви в опорно-двига-
телния апарат, отделителна-
та и нервната система и др. 
Описани са различни чес-
тоти на разпространение по 
света, вариращи от 0.1 до 3 
– 4% от населението.

Клиничната картина се 
изразява в суха бледа ли-
гавица, атрофия на нишко-
видните папили на езика, 
наличние на оскъдно коли-
чество слюнка, която е гъста 
и може да е с променен цвят 
и мирис при наличие на вто-
рична инфекция. Възможно 
е да има суперпонирана гъ-
бична инфекция – различни 

форми на орална кандидоза, 
евентуално множествени ка-
риозни лезии по зъбите при 
персистиране на проблема.

При синдрома на Сьогрен 
големите слюнчени жлези – 
околоушните, подезичните 
и подчелюстните, могат да 
бъдат увеличени. Отичането 
им може да бъде постоянно 
или периодично, едностран-
но, по-често двустранно, 
с продължителност от ня-
колко седмици до няколко 
месеца. В редки случаи се 
суперпонира и вторична ин-
фекция, която е придружена 
с локално затопляне и зачер-
вяване на надлежащата на 
жлезите кожа.

Заболяването протича 
бавно, като функционално-

то отпадане на слюнчените 
жлези става в течение на го-
дини. Често от първите про-
вяви до пълното развитие 
на синдрома минават 8 – 10 
години. Важно е да се отбе-
лежи, че е с доброкачествен 
характер, но при плътни па-
ротидни жлези е необходимо 
да се изключи наличието на 
новообразувание.

Всеки лекар по дентална 
медицина може да използва 
теста на Ширмер (за сухо-
та на очи), като критичното 
ниво е след 5 мм.

За овлажняване на устата 
може да се използва гел за 
стимулация на саливацията, 
спрей с изкуствена слюнка 
или просто вода с лимонов 
сок.

Доц. Томов  показа свои 
клинични случаи на паци-
енти със силно изразена 
ксеростомия, състоянието 
на устната им лигавица и 
развитието на орална пато-
логия, както и приложените 
методи на лечение.

Лекционната програма 
продължи с интерактивна-
та лекция на доц. Силвия 
Димитрова, посветена на 
постоперативната чувст-
вителност при композитни 
обтурации на дъвкателните 
зъби.

Последната лекция бе на 
д-р Моллова, която направи 
практическа демонстрация 
на инжекционната компо-
зитна техника.

ДМ

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ 
БАНКЯ – 2019 Г.

  #ЗА ФОРУМА

Д-Р САШКО ДРАГАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

РК СОФИЯ-ОБЛАСТ
За шеста поредна година се проведе 

Регионален форум Банкя 2019, ор-
ганизиран от РК София-област

И тази година програмата бе разно-
образна и богата. Имаше и приятни 
нови моменти. Доц. Силвия Димитрова 
предложи един по-различен формат на 
лекцията, тя бе интерактивна. В зала-
та бяха раздадени портативни лазерни 
показалки, с които колегите можеха да 
участват в обсъждането на клинични 
случаи от ендодонтската практика. По-
следната лекция беше избрана от порт-
фолиото на GC България и д-р Моллова 
направи практическа демонстрация на 
инжекционната композитна техника.

Регионален форум Банкя се радва на 
силен интерес не само на колеги от Со-
фия-област, тази година имаше участни-
ци от София-град, Велинград, Благоев-
град. Силният екип от лектори – доц. 
Томов, проф. Манчорова, доц. Димитро-
ва и д-р Моллова напълниха залата до 
краен предел.

В приятната атмосфера във фоайето 
на хотела със зимната градина бяха раз-
положени щандовете на фирми за ден-
тални материали и апарати.

Топлите слънчеви лъчи на Димитров-
ден галеха нежно през прозорците и на-
шепваха „До нови срещи следващата 
година!“

Залата с участниците

Д-р Сашко Драганов, 
председател РК София-об-
ласт, откри форума

Дискусия след лекцията на доц. Томов
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НОВО ОТ KAVO/KERR

TRY & BUY

Ендодонтски мотор с 
адаптивно движение от нова генерация

 

TRY & BUY апарат Еlements IC за триизмерна обтурация.
Продукт №1 за 2019 г.

  
 

ИНТУИТИВНО МЕНЮ 
позволява лесен достъп до

 предпочитаните от вас 
предварителни настройки.

СМАРТ ТЕХНОЛОГИЯ
позволява по-висока ефективност 
на рязане на пилата и по-голяма 

защита срещу счупване и деформация. 

ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН 
с 4 опции за монтаж 

на държача на наконечника, 
за лява и дясна ръка

Тествайте нашия нов ендо мотор в своята практика!
Запишете се да получите демо апарат от нашия дистрибутор.

Шоурум: София 1680, 
кв. ” Бели брези” ул. ”Смърч” №27

тел.: 02/958 16 17; 02/958 10 48; 0885 039 823

e-mail: mbconsult2000@abv.bg 
www.mbconsult2000.net

CoDiagnostiX™ е софтуер за планиране на 
имплантологично лечение, подходящ както  
за клиницисти, така и за зъботехници.

Приложим за всяка имплантна система и  
всички сетове за направлявана хирургия.

Интегриран за работа с всички (CB)CT, 
интраорални скенери, лабораторни скенери и 
всички отворени CAD/CAM системи (Zirkonzahn, 
3Shape, Exocad, Straumann CARES и др.)

За първи път в България

coDiagnostiX™

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

Цени с ДДС.

www.ultradental.net

Дигитализирайте работния си протокол  
и се възползвайте от нови възможности

Предсказуемост 
и надеждност

150 000+ 
завършени 

случаи

15+ години 
клиничен 

успех

6319 лв.

Купете сега

coDiagnostiX™

Client Version

Оферта важи до 31.01.2020 г. или 
до изчерпване на количествата.

2500 лв.

Дизайн на импланта, позволяващ имеДиатно имплантиране
Имплантите Neodent® се характеризират с доказан дизайн, базиран на ключовите фактори 
за успешно имедиатно имплантиране при всички индикации, както при единични така и 
при тотално обеззъбени пациенти.

ACQUA™ 
повърхност, преДназначена 
за голяма преДсказуемост  
на лечебния план

GRAND ESTHETICS
Имедиатна и  
натурална естетика

GRAND RElIAbIlITy
Стабилна и здрава протетична 
платформа, създадена за 
дълготраен успех

GraNd Morse® iMplaNt systeM
През последните 25 години, Neodent® се превръща в световен лидер 
в производството на дентални решения, подходящи за имедиатно 
имплантиране или имедиатно натоварване. Уникалният дизайн на 
имплантите и протетичните компоненти на Neodent®, съобразени с 
основните биологични принципи, осигуряват максимална 
предсказуемост и постигането на дълготрайни резултати.

Helix GM Имплант + надстройка 
по избор: 

Всички цени са с ДДС.

290 лв.

283 лв.

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

www.ultradental.net

Хидрофилната повърхност Neodent® 
acqua™  е след ващото ниво високо
качествена повърхностна обработка, 
разработена с цел постигането на 
успешни резултати, дори и при 
найкомплицираните 
случаи с лошо 
качество на костта 
и имедиатно 
имплантиране.

GRAND STAbIlITy
Оптимизиран дизайн на 
импланта, осигуряващ 
висока първична стабилност 
при различни типове кост и 
разнообразни техники.

GRAND 
SIMPlISITy
Изключително  
улеснен и опростен 
протокол на 
работа
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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!

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

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

ПРОДАВА

Продавам работеща дентална 
практика в центъра на гр. Бур-
гас. Цена по договаряне. Теле-
фон за контакт 0888441066, д-р 
Юлия Иванова

Продавам разработен дента-
лен кабинет в курортния град Ки-
тен. Работи се целогодишно. За 
подробности - тел. 0898737059

Продавам оборудван стома-
тологичен кабинет в гр. София, 
район "Красна поляна", стома-
тологична машина и стол Ме-
дия 7М, в много добро състоя-
ние, заедно с инструментариум. 
Оборудването може да се заку-
пи и отделно от помещението.  
Цена при запитване, тел. 02/889-
96-90, вечер след 19 ч.

Продавам мебели за стома-
тологичен кабинет. МДФ гланц, 
цвят слонова кост и тюркоаз. 
Много добро състояние, почти 
не са използвани. Телефон за 
връзка 0879500509.

Д-р Емил Пейчев продава зъ-
болекарски кабинет в гр. София, 
на 800м. от паметника Левски. 
Цена 89 000 €. Телефон за кон-
такт: 0876 202 513

Продавам имплантологичен 
мотор "KAVO INTRASURG 
300" в комплект с наконечник 
със светлина.Отлично състоя-
ние.Неразличим от нов. Цена 
3000 лв. При сериозен интерес 
цената подлежи на коментар.
Тел.00447446508964. Отговарям 
на VIBER и WHATSAPP.

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

Продавам стоматологичен 
стол Юнит ЮС-7М, амалгамо-
бъркачка с дозатор и швейцар-
ски 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 ра-
ботеща, отлична локация, 2 ка-
бинета с 2 санитарни възела. За 
контакт - 0888 833194 или sms 
(след 20h)

Продавам апартамент от 58 
кв. м. на 1-ви етаж, обособен 
като два дентални кабинета, ра-
ботещи и в момента. Практиката 
е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. ”Ла-
зар Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична 
машина и стол – Медия, запазе-
ни. Цена: по договаряне. За кон-
такти: 0888 65 27 96 и 0886 97 21 
87 – Д-р Петрова 

Продавам зъболекарски кле-
щи и лостове изгодно. За контак-
ти: 0898 740 145

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

Продавам помещение 24 
кв.м., работещ оборудван зъбо-
лекарски кабинет, намиращ се 
в гр. Пловдив, бул.”Васил Ап-
рилов” № 132. За информация: 
0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване 

за стоматологичен кабинет Тел. 
0889 765 295

Продавам ЮС-5М. Машина-
та е с чисто нова компресорна 
уредба, подменени шлаухи, нови 
наконечници и микромотор. 
Цена 600 лв. тел. за контакт 0887 
52 66 44.

ДАВА ПОД НАЕМ

Дава под наем оборудвана 
стоматологична клиника с 3 
стола- кв. "Лозенец" в непосред-
ствена близост до метро стан-
ция "Стадион Васил Левски" 
GSM:0878 28 06 36

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

Дава се смяна за работа в 
дентален кабинет под наем в гр. 
Пловдив, ЖР „Тракия”, поликли-
никата, 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 ин-
формация: 0888/ 34 15 84

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

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

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

Давам кабинет под наем, ра-
ботещ от 1992г. в апартамент на 
1-ви етаж в едно с друг работещ 
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар 
Стоев” № 1. За контакти: Д-р 
Лилова – 0889 59 76 29

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

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

Давам под наем оборудван 
кабинет в София ,ж.к. "Борово 
"със запазени смени, вторник 
и четвъртък след обед (8 сме-
ни в месеца) Тел. за контакт: 
0888268773

Дава се под наем оборудван 
зъболекарки кабинет в центъра 
на гр. Стара Загора. За контакти: 
0896 70 50 55

Давам новообурудван стома-
тологичен кабинет под наем. гр. 
София, квартал Надежда. д-р 
Йорданова тел. 0887 05 99 69

ТЪРСИ

Лекар по дентална медицина 
търси работа на смени в гр. Асе-
новград или околността. За кон-
такти: 0884/ 72 92 41

Търся кабинет под наем в гр. 
София, за предпочитане в райо-
на на ВМА и съседните кварта-
ли. Тел. 0887774495  

ДАВА ПОД НАЕМ КАБИНЕТ
Регистриран и оборудван с чисто нова 

апаратура - гр. София, жк. Младост 4, 
0888 69 78 21

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 
СЪБРАНИЕ НА  

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ 
РК на БЗС – Пловдив уведомява своите члено-

ве, че с решение на УС от 10.09.2019г. /Протокол 
№ 7/, Отчетно-изборното събрание на колеги-
ята 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 от-
криете 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.

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

Предлага сервиз и поддръжка на дентална тех-
ника. Претапициране стола на пациента и стома-
толога.

тел.0887 605 619

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

лите годишнини на д-р Татяна Амова, д-р Мария 
Цветкова и д-р Любомир Турсунов, д-р Елена Па-
раскова, д-р Димитър Стаменов, д-р Емил Илиев, 
д-р Снежана Пойрязова и д-р Георги Грънчаров 
като им пожелава здраве, много късмет, лично 
щастие, истински хора до тях, чудесни мигове и 
много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС – Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС – гр. Враца честити кръглите 

годишнини на д-р Иглика Милушева и д-р Борис 
Шумантов, като им желае да бъдат здрави, да 
имат повече поводи за усмивки и още много го-
дини да се наслаждават на малките, но  значими 
неща от живота! 

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС на РК – Враца

РК НА БЗС-ГР.  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РК на БЗС-гр. Велико Търново свиква Общо 
събрание на колегията на 14.12.2019г./ събота/ от 
17.30 часа в залата на хотел "Премиер" гр. Велико 
Търново при следния дневен ред:

1. Лекция 
2.Специални правила за добра медицинска прак-
тика
3 .Медицински стандарти в денталната медицина 
4. НРД 
5. Разни.

Д-р Румен Тодоров
председател на УСна РК на БЗС – В. Търново

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС – Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Ерджан Мухиттин Халил и д-р 
Неврие Тургай Екин, като им пожелава да бъдат 
здрави, много късмет, лично щастие, чудесни ми-
гове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС – Кърджали

ADVANCED DENTAL CENTER 
ПЛОВДИВ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОРТОДОНТИЯ - НОВ КУРС  2020г.

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

циалисти 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 клинич-
на насоченост. Включва лекции, практически уп-
ражнения 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.

КУРСЪТ Е ПРЕДВИДЕН САМО ЗА 
15 УЧАСТНИКА  И Е ПЛАНИРАНО 

ДА СТАРТИРА ПРЕЗ МАРТ 2020 Г.
ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ – 
5% ОТСТЪПКА ОТ ПЪЛНАТА ТАКСА.
За контакти и допълнителна информация:
e-mail:  royaldent.b@gmal.com
0877 39 77 52; +972 52 8988008
ПО ВАЙБЕР ; 032 610500

БЛАГОДАРНОСТ
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