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при седмината  
архангели
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Обичам да пътувам и по-
сле да описвам емоциите 
и най-интересното от 
страните, които посе-
щавам. С Кюрдистан се 
затрудних. 

 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
На 27 и 28.03.2020г. в гр. СЛИВЕН, в залите на хотел 
„НАЦИОНАЛ ПАЛАС“, ще се проведе поредният 
форум по дентална медицина на РК на БЗС-Сливен.
Предварителната програма е на стр.4 във вестника.

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-
ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СРК 
НА БЗС
УС на СРК на БЗС взе решение за провеждането на 
Редовно общо отчетно-изборно събрание на СРК на 
БЗС на 11 Април 2020 г. в зала „Европа“ на Парк хотел 
„Москва“. 

НФДМ ВЕЛИНГРАД 24-26 
АПРИЛ 2020 Г.
На 24-26 април 2020 г. в гр. Велинград ще се проведе за 
трета поредна година НФДМ Велинград 2020г.

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 про-
веде на 29-30 май 2020 г. в конгресния център на хотел 
„Перелик“, курортен комплекс „Пампорово“.

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

#КАЛЕНДАР

КОНГРЕС

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЗС – 11-13 ЮНИ 
2020 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.

КОЛОНКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КРАТКА  
РЕТРОСПЕКЦИЯ  
НА ИЗМИНАЛАТА  
2019 ГОДИНА
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КЛАСИФИКАЦИЯ НА  
ПАРОДОНТАЛНИТЕ 
И ПЕРИИМПЛАНТНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ...
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АКТУАЛНО

На 20.12.2019 г. от 09:00 ч. в Агенцията 
за медицински надзор се състоя среща 
инициирана от д-р Николай Шарков на 
представители на УС на БЗС и ръковод-
ството Агенцията. 

Класификационната схема на пародон-
таните и периимплантни заболявания и 
състояния е необходима за да подпомогне 
клиницистите в правилната диагноза и 
лечение, както и да даде структурна рам-
ка за научните изследвания ...

Честита Нова година, 
скъпи колеги и прия-
тели! Нека 2020 и годи-
ните след нея да доне-
сат на нас и на хората, 
които обичаме крепко 
здраве, лични и профе-
сионални успехи, дълъг 
и щастлив живот!
Не съм сигурен какво очаквате, уважа-
еми колеги и читатели от Колонката на 
председателя на Българския зъболекар-
ски съюз, но аз ще си позволя да направя 
кратка ретроспекция на изминалата 2019 
година.

РАБОТНА СРЕЩА  
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ 
НАДЗОР"
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Десето
юбилейно 
издание на 
конкурса 
„Дентален 
мениджър“
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Събитието уважиха над 
150 гости както официал-
ни лица, така и предста-
вители на целия дентален 
спектър.

НАУЧЕН КОНГРЕС

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, 
ДА ПРАВИТЕ И ДА НЕ 
ПРАВИТЕ В КЛИНИЧНАТА 
ЕНДОДОНТИЯ 
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Лекцията дава практически съвети, които да ви помогнат да поставите правилна 
диагноза, да определите основното оплакване и как да прецените дали е засегнат 
ендодонта, защо да не правите тестове за перкусия и защо да не правите електри-
чен тест за зъбната пулпа. 

След проведения Извънреден конгрес 
на БЗС на 22- 23 ноември 2019 годи-
на и дадения мандат на Комисията по 
рамково договаряне за изготвяне и 

подписване на НРД 2020-2022 г., бе пристъпено 
към реализиране целите на Комисията гласува-
ни от Конгреса: увеличение на бюджет 2020 г. 
за дентална помощ; увеличение на цените за 
преглед, обтурация и екстракция в денталната 
помощ (първична и специализирана), запла-
щани от НЗОК и запазване на дейността по 
възстановяване на функцията на дъвкателния 
апарат на лица с цялостно обеззъбени горна и 
долна челюсти, като бъде премахнато разделе-
нието по възрастови групи.

На 12 декември 2019 г. на свое заседание 
КРД, въз основа на задълбочен анализ и напра-
вени разчети, единодушно реши да предложи 
на НЗОК процентно увеличение на цените на 
преглед, обтурация и екстракция в първичната 
и специализирана дентална помощ, заплащани 
от Касата. 

На база анализ на изпълнението на бюджета 
за дентална помощ през 2019 г. бе направено 
мотивирано предложение от страна на КРД на 
БЗС до НЗОК за авансово заплащане на ден-
талната дейност за месец декември 2019 г., като 
по този начин се целеше максимално усвояване 

на бюджета за 2019 г, което от своя страна бе 
още една предпоставка за увеличение на цени-
те за дентални дейности, заплащани от НЗОК 
през 2020 г.

С публикуването на ЗБНЗОК за 2020г., се ре-
ализира поставената цел за увеличение на бю-
джета за дентална помощ от 167 на 180 млн. лв.

Същевременно на 13 декември 2019 г. беше 
обнародвана Наредба № 9 за определяне на па-
кета от здравни дейности, гарантирани от бю-
джета на НЗОК, с която се узаконява и постига 
целта за запазване на дейността по възстано-
вяване на функцията на дъвкателния апарат на 
лица с цялостно обеззъбена горна и долна че-
люсти и премахването на разделяне по възрас-
тови групи, като се осигурява и финансирането 
на тази нова дейност. 

На 23 декември 2019 г. тези предложения 
намериха място и залегнаха в подписания НРД 
2020 – 2022 г.

С подписването му бе узаконено: 
• увеличение на бюджета за дентални дей-

ности от 167 на 180 млн. лв.; 
• увеличение с 24% цената на прегледа, 

заплащана от НЗОК;
• увеличение с 9% цената на обтурация и 

екстракция, заплащана от НЗОК
• запазване на дейността по възстановя-

ване функцията а дъвкателния апарат и 
премахване ограниченията по възрастови 
групи

Така всички предложения на КРД на БЗС 
бяха приети от НЗОК и по този начин бяха из-
пълнени целите на БЗС.

Договорите с изпълнители на извънбол-
нична дентална помощ влизат в сила както 
следва:

1. от 1 януари 2020 г., при условие че съот-
ветният изпълнител до момента на сключване 
на новия договор е работил по договор с НЗОК 
за оказване на същия вид дентална помощ и че 
новият договор се подпише в срока по чл. 18;

2. от датата на подписване, при условие че 
изпълнителят по т. 1 е договорил дейност, коя-
то не е извършвал по договор с НЗОК до 31 де-
кември 2019 г. за новата по вид дейност;

3. от датата на подписване на договора, в 
случай че съответният изпълнител до момента 
на сключване на новия договор не е работил по 
договор с НЗОК.

4. В случай че лечебно заведение за извън-
болнична дентална помощ не сключи договор с 
НЗОК при настоящите условия, за извършена-
та от него дейност от 1 януари 2020 г. до датата 
на отказа се подписва срочен договор.
Д-р Георги Димов, председател на КРД

УСПЕШЕН НРД-2020

Подписване на НРД-2020 в кабинета на  
министъра на здравеопазването, К. Ананиев

НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, 

ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

На 13.12.2019 г. в ДВ, бр. 98/13.12.2019 г. е 
публикувана Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за 
определяне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 
№ РД-НС-01-3 ОТ 23.12.2019 Г. ЗА 

ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ 
НЗОК И БЗС ЗА 2020 – 2022 Г.

Пълният текст на Националния рамков 
договор № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за ден-
талните дейности може да откриете на след-
ния линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp?idMat=144509, който е 
посочен на сайта на БЗС на адрес: www.bzs.bg
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КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА 
ИЗМИНАЛАТА 2019 ГОДИНА

Честита Нова година, скъпи колеги и при-
ятели! Нека 2020 и годините след нея да 
донесат на нас и на хората, които оби-

чаме крепко здраве, лични и професионални 
успехи, дълъг и щастлив живот!

Не съм сигурен какво очаквате, уважаеми 
колеги и читатели от Колонката на председа-
теля на Българския зъболекарски съюз, но аз 
ще си позволя да направя кратка ретроспекция 
на изминалата 2019 година. А какво предстои 
пред съсловието и Съюза ни през настъпилата 
2020 г. - в следващите броеве на „ДЕНТАМЕ-
ДИКА“. 

Годината която отмина бе година, в която:
1. Празнувахме 20-та юбилейна година от 

възстановяването на БЗС със Закон и от учре-
дителния конгрес на съюза на стоматолозите в 
България през 1999 г. 

• За изминалите десетилетия БЗС се изгради 
като солидна институция, с която се съобразя-
ват всички, абсолютно всички наши партньо-
ри!

2. Българският зъболекарски съюз проведе 
четири конгреса – три Извънредни и един На-
учен!

• Януарски Извънреден конгрес – успешен - 
увеличение на цените на денталните дейности 
по НРД с 12%, приети насоки за Стратегия на 
БЗС.

• Юнски Извънреден конгрес – успешен – 
поучителен конгрес на духовен и емоционален 
катарзис, в който се наложиха трезвата мисъл, 
рационалното и прагматичното. Конгресът се 
съобрази с адекватните искания и желания на 
членовете на БЗС, прие Общите правила за до-
бра медицинска практика на лекарите по ден-
тална медицина и създаде нарочна Комисия за 
разработване на Специалните правила.

• Ноемврийски Извънреден конгрес – успе-
шен – приети Специалните правила. Няма ни-
какви ограничения за лекарите по дентална ме-
дицина в ежедневната им практика в България! 
Дадени бяха насоки и мандат на Комисията по 
рамковото договаряне за подписване на НРД 
2020 – 2022. 

• Научния конгрес на БЗС в гр. Поморие - ус-
пешен, характеризиращ се с прекрасни лекции, 
орални и постерни презентации, с уъркшоп, 
с директно излъчване на лекциите - за първи 
път - благодарение на неоценимата помощ на 
Столична районна колегия на БЗС, с отлична 
дентална изложба и уважен от присъствието на 
президента и изпълнителния директор на Све-
товната дентална федерация (FDI)! 

3. Народното събрание промени 17 закона, 
касаещи здравеопазването в България. Проме-
ни, за които още не се е произнесъл Конститу-
ционния съд дали са валидни…

• Чакаме произнасяне…
4. Създаване на мега структурата „Медицин-

ски надзор“, която замени агенциите по транс-
плантация и медицински одит.

• Проведена позитивна предварителна и 
опознавателна среща между представители на 
Управителния съвет на БЗС и представители на 
ръководството но Изпълнителна агенция „Ме-
дицински надзор“ – моля, прочетете информа-
цията в настоящия брой на вестника.

5. Въвеждане на Европейския регламент 
за управлението на използването на живака с 
Наредбата за изискванията към дейностите по 
събиране и третиране на отпадъците на терито-
рията на лечебните и здравните заведения или 
казано по просто – намаляване използването на 
денталната амалгама и инсталирането  на сепа-
ратори за амалгама към нашите юнити.

• Изключително сериозен и тежък техниче-
ски и финансов проблем за всички лекари по 
дентална медицина и за факултетите по ден-
тална медицина, който успешно бе решен от 
ръководството БЗС, съвместно с Министер-
ството но здравеопазването и Министерството 
на околната среда и водите.

6. Настояването на частните застрахователни 
дружества за многократно увеличение на цена-
та (застрахователната премия) на застраховката 
„Професионална отговорност“ за всички, кои-
то упражняват медицинска професия и проме-
ни, касаещи смислово кой и как да застрахова.

• Тежък финансов проблем, който бе решен 
успешно от ръководството но БЗС в полза на 
лекарите по дентална медицина и от предложе-
ните стотици лева застрахователна премия от 
частните застрахователи, премията бе намале-
на десетки пъти и достигна до днешните раз-
умни нива.

7. Организирани от Министерството на 
здравеопазването и проведени две Национал-
ни кръгли маса, посветени на състоянието на 
системата на здравеопазване в България и не-
обходимите промени в здравноосигурителния 

модел с цел гарантиране на по-добро и устой-
чиво здравеопазване.

• До този момент ръководството на БЗС е 
представил своите аргументи, касаещи влиза-
нето на частните застрахователни дружества в 
задължителното здравно осигуряване. Очаква-
ме продължение, ако има такова…

8. Публикуване на изменената и допълнена 
Наредба №1 За придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването.

• Успех за БЗС – за първи път самостоятелен 
раздел в Наредбата, свобода, а не закрепостява-
не за придобиване на специалност, НО липсват 
бази за специализация в 25 областни градове.

9. Честване на Световния ден на оралното 
здраве, проведено от Пловдивска районна ко-
легия на БЗС, съвместно с Община Пловдив, 
в града, който бе културна столица на Европа.

• Успех за Пловдивска районна колегия и то 
благодарение на ентусиазма и енергията на оп-
ределени нейни членове и председателя ѝ. Ус-
пех и за БЗС.

10. Изработване на нови медицински стан-
дарти за денталната медицина.

• Стандартите, разработени до този момент 
по първоначално даденото указание от МЗ не 
отговарят на реалната картина на упражняване 
на ежедневната дентална практика в нашата 
страна. След редица разяснителни разговори 
на ръководството на БЗС с националните кон-
султанти и отговорни представители на МЗ 
– зам.-министър, началници на отдели, МЗ из-
работи ново, отговарящо на реалността, указа-
ние за изработване на стандарти в денталната 
медицина.

11. Изработване и подписване на НРД 2020-
2022.

• Успешен НРД 2020 – увеличен бюджет, уве-
личение на цените на основните дентални дей-
ности и премахването на възрастовите ограни-
чения за целите тотални протези благодарение 
на КРД и ръководството на БЗС - моля, проче-
тете статията в настоящия брой на вестника. 

12. Над 220 абсолвенти получиха дипломите 
си за лекари по дентална медицина във факул-
тетите в София, Пловдив и Варна.

13. Анонс за създаване на нов Факултет по 
дентална медицина в гр. Плевен.

• С нарочно открито писмо, публикувано в 
„ДЕНТАМЕДИКА“ зададох два въпроса, във 
връзка със свръх броя лекари по дентална 
медицина в България, на председателите на 
комисиите по здравеопазване и образование 
на 44-то Народно събрание, министрите на 
образованието и науката и министерството на 
здравеопазването. Въпросите бяха – имат ли 
Народното събрание, МОН и МЗ национална 
политика в производството на лекари по ден-
тална медицина и производството на специали-
сти по дентална медицина. Писмото ми и от-
говорите от институциите можете да прочетете 
на страниците на предишните броеве на „ДЕН-
ТАМЕДИКА“. Изводите си направете сами… 

14. Световен конгрес на Световната дентал-
на федерация (FDI).

• БЗС, една от четирите дентални асоциа-
ции (над 200 национални асоциации членуват 
в FDI) бе отличена със специална грамота за 
своите заслуги към Световната дентална феде-
рация;

• Председателят на БЗС бе безапелационно 
преизбран за съветник  в Съвета на FDI (член 
на борда на FDI).

15. Проведени национални и регионални 
научни форуми по програмата на БЗС за про-
дължаващо обучение на лекарите по дентална 
медицина.

Успешни! 
16.  Заслужено признание за Лекарите по 

дентална медицина за 2019.
• Още веднъж искрени признателност и ува-

жение за всички тях!
17. И т.н.
Всички изброени и пропуснати в изброява-

нето, предизвикателства бяха успешно преодо-
лени с огромния труд на ръководството на БЗС, 
на хората, които винаги са отдавали безрезерв-
но доброволния си труд за благото на всички 
лекари по дентална медицина в нашата страна, 
на хората, на които винаги може да се разчита. 
Имената им се знаят! 

Джошуа Р. Р. Мартин, американски писател 
на фентъзи и научна фантастика, сценарист и 
телевизионен продуцент казва: „Предизвика-
телствата правят живота интересен, а преодоля-
ването им е това, което прави живота смислен“. 

Предизвикателствата предстоят! Единство и 
заедност!

Искрено ваш,
Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

На 20.12.2019 г. от 
09:00 ч. в Аген-
цията за меди-
цински надзор се 

състоя среща инициирана 
от д-р Николай Шарков на 
представители на УС на 
БЗС и ръководството Аген-
цията. 

Целта на тази среща бе да 
бъдат изяснени детайли от 
„движението“ на изготве-
ните и приети от Конгреса 
на БЗС Правила за добра 
медицинска практика на 
лекарите по дентална меди-
цина, както и да бъдат по-
ставени конкретни въпроси 
във връзка с прилагането на 
променената, влязла в сила 
нова нормативна уредба.

В срещата взеха учас-
тие д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС, 
д-р Светослав Гачев, зам.-
председател на УС на БЗС 
и председател на Комисия 
по нормативните актове на 
БЗС, д-р Борислав Мила-
нов, главен секретар на УС 
на БЗС, г-н Росен Иванов, 
изпълнителен директор на 
ИАМН, и проф. Петко Сал-
чев, зам.-изпълнителен ди-
ректор с ресор Контрол на 
медицинските дейности и 
оценка на качеството.

На първо място бе поста-
вен въпроса относно стано-
вището на ИАМН относно 
входираните на 26.11.2019 
г. Правила за добра меди-
цинска практика на лека-
рите по дентална медици-
на.  Д-р Шарков подчерта 
изключителната значимост 
на този проект на документ 
и разбираемият интерес от 
страна на лекарите по ден-
тална медицина предвид 
тяхното прилагане. 

На срещата проф. Сал-
чев заяви, че ИАМН е пре-
доставила своето положи-
телно становище на МЗ и 
предстои министърът на 
здравеопазването да вземе 
решение и да утвърди Пра-
вилата. 

Д-р Шарков благодари за 

бързата реакция от страна 
на Агенцията и подчерта, 
че съществуват достатъчно 
на брой въпроси, свързани 
с извършването на контро-
ла, които трябва да намерят 
бързо своя отговор. 

Г-н Р. Иванов изрази 
своето разбиране и подчер-
та, че предстои развитие на 
нормативната уредба на ба-
зата на заложените в Закона 
изисквания. 

Относно как Агенци-
ята ще реагира на устни 
сигнали и оплаквания, бе 
разяснено, че съгласно Ад-
министративно процесу-
алния кодекс (АПК), при 
постъпване на устен сиг-
нал се съставя протокол и 
лицето подало сигнала се 
идентифицира, като устни-
ят сигнал вече придобива 
писмена форма. Няма да 
бъдат приемани анонимни 
сигнали.

При извършване на про-
верките ще се установяват 
и обследват администра-
тивни факти, а няма да се 
води разследване. 

В този план бе дискути-
ран поставеният от д-р Св. 
Гачев сериозен проблем 
за липсата на официално 
нормативно призната доку-
ментация в какъв документ 
и как да е регистрирано ле-
чението.

НЗОК създава свои до-
кументи, но това не е удос-
товерено с обща наредба. 
Единствената легална до-
кументация касае задължи-
телното здравно осигуря-
ване, но и тя не е законово 
легитимна, подчерта проф. 
П. Салчев. 

До 2015 г. е съществувал 
т.нар. албум на докумен-
ти. Но той не отговаря на 
изискванията на Закона за 
здравето и това създава се-
риозен нормативен вакуум 
в самата документална база 
на контрола и информация-
та.

Създаването на единна 
нормативна документация 

е необходима и за Нацио-
налната здравна информа-
ционната система, която 
предстои да бъде изградена, 
според изискванията на За-
кона за здравето. Изработ-
ването на тези документи е 
в домейна на МЗ. 

В края на срещата двете 
страни изразиха своето по-
зитивно отношение относ-
но изработване на Правил-
ник за съвместна дейност 
на ИАМН и БЗС, който би 
дал възможност Етичната 
комисия на БЗС да работи 
активно, законосъобразно. 

Би следвало регулярно 
към етичните комисии на 
БЗС да постъпва информа-
ция какви сигнали се полу-
чават в ИАМН за дентална-
та дейност. Медицинският 
надзор би могъл да подпо-
мага процеса по законосъ-
образни проверки с типо-
логизация на нарушенията, 
анализ и препоръки как да 
не се бърка по отношение 
прилагането на Правилата 
и Стандартите.

Бе подчертано категорич-
но от страна на представи-
телите на БЗС, че изпълни-
телите на дентална помощ 
са добросъвестни, няма 
презумпция за виновност и 
непременно трябва да има 
ясни разписани изисквания 
при реализация на контрола 
от страна на Агенцията.  

Набелязаната линия на 
съвместни усилия за из-
граждане на обективен и 
коректен към съсловието, 
процедурен ред в дейността 
на ИАМН ще продължи със 
системни срещи през 2020 
год.

Д-р Шарков настоя за 
среща в първите седмици 
на 2020 г. на представители 
на Агенцията, представите-
ли на УС на БЗС и предсе-
дателя на КПЕ, на която да 
бъде продължен този пол-
зотворен диалог.

Редакция: 
д-р Борислав Миланов

РАБОТНА СРЕЩА В  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"

Р. Иванов, проф. П. Салчев, д-р Б. Миланов, д-р Н. Шарков, д-р Св. Гачев по време на 
срещата в ИАМН
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ПРОФ. Д-Р ГАСАН ЯРЕД завършва 
своето ендодонтско обучение в уни-
верситет „Париж VІІ“, Франция и 

получава докторска степен в Ливанския уни-
верситет, Ливан.

Проф.д-р  Яред е ангажиран интензивно с 
преподаване. Той е ръководител на Катедра-
та за проучвания и член на Катедрата по ен-
додонтия на Ливанския университет, Ливан. 
Присъединява се към Университета в Торон-
то, Канада през 1999 г. на щатна длъжност 
Директор на Ендодонтската бакалавърска 
програма. Той остава на тази позиция до ля-
тото на 2004 г. Проф. Яред е избиран 4 по-
редни години за „Най-добър преподавател на 
годината“ и получава „Master Bruce Howard Award for 
Excellence in Teaching“, най-високата преподавателска 
награда на Факултета по дентална медицина на Уни-

верситета в Торонто.
Проф. д-р Яред ръководи изследователски-

те проекти на студентите по ендодонтия на 
Университета в Торонто и интензивно публи-
кува в рецензирани международни ендодонт-
ски  списания. Той е изнасял редица лекции и 
е водил курсове по продължаващо обучение в 
световен мащаб. Също така е член на Канад-
ската ендодонтска академия и на Американ-
ската асоциация на ендодонтистите. 

Проф. д-р Гасан Яред практикува еднодон-
тия изключително в Канада в продължение на 
20 години. Наскоро практикува ендодонтия и 
в Ливан на непълно работно време, с мило-
сърдна цел за благотворителна организация.

Проф. д-р Яред е откривател на единичната пила в 
ендодонтията и на неравномерната механична реци-
прочност.

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.

XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме 

лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да 
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Поморие.

Проф. д-р Гасан 
Яред, Канада

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ДА ПРАВИТЕ И ДА НЕ ПРАВИТЕ  
В КЛИНИЧНАТА ЕНДОДОНТИЯ: ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ, ОСНОВАНИ НА  

30 ГОДИНИ ЕНДОДОНТСКА ПРАКТИКА И ПРЕПОДАВАНЕ
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС НА ТЕМА: 

ЛЕСНИ, ЕФИКАСНИ И БЕЗОПАСНИ НАЧИНИ 
ЗА ОФОРМЯНЕ, ИРИГАЦИЯ И ОБТУРИРАНЕ 
НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ
Практическият курс ще даде възможност да научите:
Как да оформите предсказуемо и безопасно  извити и тесни канали, 

включително MB2 само с един инструмент Reciproc Blu, използван с ре-
ципрочни движения, и без никакви предварителни инструменти.

Как да направите безопасна и ефективна звукова иригация на коренови-
те канали с EDDY 

Как да създадете гладък път с реципрочен инструмент R-Pilot, при не-
обходимост 

Как да изберете основен гутаперков щифт и да обтурирате корено-ка-
налната система с моноконусна техника.

Препоръчително е участниците да носят 1-2 екстрахирани зъба и лупи.
За предпочитане е зъбите да са прясно екстрахирани и да се съхраняват 

във физиологичен разтвор до момента на употреба; в противен случай ка-
налите могат да бъдат много трудни / невъзможни за обработка.

Не трябва да имат сложна анатомия, като апикални кривини, които изис-
кват различно обучение. Не трябва да са трети молари.

Трябва да имат видими канали на предоперативни рентгенографии. 
Моля, направете по 2 рентгенографии на всеки зъб под различни ъгли и 
донесете подходящи копия за практическия курс.

Трябва да е направен ендодонтски достъп до пулпната кухина и да са 
локализирани орифициумите.

Научете как да препарирате лесно MB2 каналите с Reciproc Blue без ни-
какви предварителни инструменти. За целта, моля, носете първи или вто-
ри максиларен молар с локализирано разположение на MB2 канал. Моля, 
не поставяйте никакви ръчни пили в орифициума на MB2.

По време на курса ще бъдат осигурени и пластмасови блокчета с изкуст-
вени канали. Те могат да се използват за различните стъпки: оформяне 
на канала, иригация, поставяне на основен гутаперча щифт и обтурация.

ЕНДОДОНТСКА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: 
Какво трябва да знаете, да правите и да не правите 

в клиничната ендодонтия: практически съвети, осно-
вани на 30 години ендодонтска практика и преподаване

Резюме: Лекцията дава практически съвети, които да 
ви помогнат да поставите правилна диагноза, да опре-
делите основното оплакване и как да прецените дали е 
засегнат ендодонта, защо да не правите тестове за пер-
кусия и защо да не правите електричен тест за зъбната 
пулпа. Разглежда въпроса за пулпната анестезия: науче-
те това, което не сте научили, за да постигнете успешна 
пулпна анестезия всеки път, за всеки зъб и при наличие 
на остър необратим пулпит.

Лекцията дава насоки за това какво не трябва да пра-
вите, когато търсите орифициумите на кореновите ка-
нали, как да оформите по-голямата част от каналите по 
безопасен и предвидим начин само с една пила, използ-
вана с реципрочно движение, как да иригирате корено-

вите канали безопасно и ефективно. 
Разглежда въпроса за определяне на работната дъл-

жина. Според някои работната дължина трябва да бъде 
до рентгенографския връх, други казват, че трябва да е 
на 1 мм по-малко от него, според някои трябва да е в 
апикалното стеснение, според други трябва да бъде на 2 
мм по-малко от рентгенографския връх. Какво да кажа? 
Моето мнение се основава на науката.

Лекцията дава практически съвети за това какво тряб-
ва да се направи и какво да не се прави, когато каналът е 
блокиран. Представя ефективна и лесна модифицирана 
моноконусна техника за обтуриране на кореновите кана-
ли. Разглежда въпроса за контрол на следоперативната 
ендодонтска болка с медикаменти. Предлага  прилагане 
на локална анестезия и еднодневен перорален прием на 
дексаметазон при спешно лечение на остър необратим 
пулпит без необходимост от пулпектомия или пулпот-
омия. 
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20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се 
проведе на 11-13 юни 2020 г. в гр. Бургас - Поморие, съпроводен от тради-
ционната голяма Дентална 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, пропускателен режим с бадж и др.). Таксата не 
включва куверт за галавечеря.

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

частие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• 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 отбелязват платилите куверта за 
галавечеря!

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

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

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгрес-
ната програма и изложбата в последния момент!

Изискванията за орални презентации и постери са на сайта на БЗС:  
www.bzs.bg

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В 20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

11-13 ЮНИ 2020 Г. 
ГР. ПОМОРИЕ

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ ПО  

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
27-28.03.2020г. гр. СЛИВЕН

Хотел „НАЦИОНАЛ ПАЛАС“
 (предварителна програма)

27.03.2020г./петък/

Настаняване в хотелски комплекс „Национал Палас“

15.00ч.-15.30ч.- РЕГИСТРАЦИЯ

15.30 – 16.30 ЛЕКЦИЯ Зала: Графити

ЛЕКЦИЯ - ДЕМОНСТРАЦИЯ
Лектори: д-р Добромира Шопова (вход свободен)

ПРОГРАМА
ДИГИТАЛЕН ОТПЕЧАТЪК – СЪЩНОСТ, ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Дигиталните технологии навлизат все повече в денталната медицина. Те целят ра-

ционализиране на клиничните и лабораторните етапи, висока точност и прецизност на 
детайлите, изработване на сложни конструкции с минимални усилия. Двата основни 
варианта на дигитална технология са CAD/CAM фрезоване и 3D принтиране, които 
са пълна противоположност като принцип на работа, но са обединени от първоначално-
то си звено – дигиталния модел, получен от дигитален отпечатък. 

CAD/CAM технологиите и 3D принтирането вече не са само недостижима мечта за 
денталните специалисти в България. Целта на лекцията е запознаване със същността 
на дигиталния отпечатък, техниката на интраорално сканиране, предимствата ѝ пред 
екстраоралното такова, приложение на дигиталния отпечатък в различни отрасли на 
денталната медицина (протетика, хирургия, ортодонтия, ендодонтия и др.). 

16.30 – 16.45  КАФЕ ПАУЗА 
16.45 – 18.00  WORKSHOP /ДЕМОНСТРАЦИЯ 
До 5 работни места с предварително подготвени случаи върху модели и фантомни 

глави и използването на интраорални 3D скенери. Опитайте! 

28.03.2020г. /събота/

9.00ч.-9.30ч. - РЕГИСТРАЦИЯ

9.30ч.-9. 45ч.-ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

1. СЕСИЯ.
9.45ч.-11.15ч Лекция „Бруксизъм – диагностика, терапевтичен подход и прило-

жение на оклузални шини. “-доц. Тодор Узунов
11.15ч.-11.30ч.-Търговска презентация ЕТ “Илияна Иванова“
11.30ч.-12.30ч. - „Предракови заболявания на устната кухина. Орални лезии“-

Проф. Павел Станимиров
12.30ч.-13.30ч. - Обяд
13.30ч.-14.00ч. - Време за фирменото изложение

2. СЕСИЯ
14.00ч.-15.30ч. - Лекция „Препарационни граници за изцяло керамични корон-

ки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“-проф .Анге-
лина Влахова

15.30ч.-15.45ч. - Търговска презентация.
15.45ч.-17.30ч. - Пародонтална хирургия в естетичната дентална медицина“ - 

д-р Венци Станков 
17.30ч.-17.45ч.-Търговска презентация 
20.00ч. - ГАЛА ВЕЧЕРЯ 

29.03.2020г/неделя/

Място: СМТЛ Стани Дент, гр. Сливен, ул. „Пейо Яворов“ 10
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Модератори: Д-р Йордан Господинов, Стоян Христов - Зъботехник

ПРОГРАМА
10.00 – 13.00 РЕАЛЕН КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЖИВО
Дигитално заснемане, дизайнерска обработка , изработка на краен продукт в лабора-

тория и поставяне на пациент. Всичко в рамките на 3 часа!

Такси участие във Форума: 
За Лекари по дентална медицина: 40лв.
(за редовни членове на РК-Сливен-20лв.)
За студенти-без такса
Гала вечеря - 40лв.

УС на РК-Сливен си запазва правото на промени!
Поради участие на чуждестранен лектор е възможно да има разместване на 

програмата

20-И НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА БЪЛГАРСКИ 

ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
11-13 юни 2020 г.  гр. Поморие

Част от програмата за продължаващо обучение на FDI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. Резюметата се представят на български и английски език 
2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, 
     шрифт Times New Roman, размер 12, Word. 
3. Обем на резюмето до 250 думи. 
4. Резюмето да съдържа: 
l Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне 
l Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на 

представящия автор да бъде подчертано 
l Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни 

институции, принадлежността им се отбелязва със *. 
l Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резул-

тати, Заключение/Изводи и Ключови думи (не повече от 5) 
l В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми
l Авторският колектив не може да надвишава 4 човека

5. Представяне на резюметата: на е-mail адрес: office@bzs.bg 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:  
1.Въведение 
2.Цел 
3.Материал и методи 
4.Резултати и обсъждане 
6.Заключение/Изводи 

Време за представяне на постерите - до 3 минути 
Време за представяне на оралните презентации - до 10 минути. 

СРОКОВЕ 
Срок за подаване на резюметата: 20.02.2020 г. 

Забележки: 
Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи без предлозите. 
Допуска се представяне на клинични случаи. Представянето им се подчинява на 

посочените по-горе изисквания. 
Научният комитет си запазва правото да промени формата на представяне. 
Научният комитет си запазва правото да изисква от авторите корекции на подадени-

те резюмета в 7-дневен срок. 
Научният комитет ограничава правото до 3 участия в научната програма.
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Д-р Силвия Димитрова, 
България
Клиничен подход за създаване 
на надеждна адхезия.

TokuDay 27-28 март 2020
Sopharma EvEnt CEntEr
София 1756, ул. “Лъчезар Станчев“ № 5

СИМПОЗИУМ

27 март 2020 (петък)

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

28 март 2020 (събота)

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В  
СИМПОЗИУМА: 80 лв.

ТАКСА ЗА СТУДЕНТИ: 40 лв.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В  
ДВАТА МОДУЛА: 180 лв.*

*всички цени са без ДДС

Dr. Bora KORKUT, DDS, PhD
Dr. Angelo SONAGLIA

TЕма:  „Лесният път за постигане 
на естетични и функционални 
реставрации: как да  възстановим 
и реконтурираме твърдите зъбни 
тъкани в естетичната зона?”

ОрганизатОр:

СпОнСОр:

за допълнителна  
информация и записване:

тел.: 02/9533557,  
моб. тел.: 0878108346, 0878102198;

София, ул. “николай Хайтов ” 34

e-mail: office@ultradental.net

www.ultradental.net

Prof. Pietro AUSIELLO 
DDS, PhD, италия
Адхезивни композитни реставра-
ции клас I и клас II. Разпределение 
на стреса при полимеризационно 
свиване и оклузално натоварване.

Dr. Bora KORKUT 
DDS, PhD, турция
Модерен подход в клиничните 
решения и мениджмънт на 
дефектите в естетичната зона.

Dr. Angelo SONAGLIA, италия
Мениджмънт на адхезивните 
реставрации: Директни или 
Индиректни? Съвети и трикове 
за постигане на Естетика и 
Функция.

Доц. д-р Цветелина БориСова
д.м, България
Съвременни клинични подходи 
при ендодонтското лечение-осо-
бености и тънкости при ендодонт-
ския достъп, иригационни прото-
коли, техники за обтуриране и из-
граждане на девитализирани зъби.

Д-р милена ГЕорГиЕва – 
Димитрова, д.м, България
Възможности за директни 
естетични възстановявания в 
детската дентална медицина.

Продължителност: 2,5 часа

За допълнителна информация и записвания:

УЛТРАДЕНТАЛ ООД

София, ул. „Николай Хайтов” 34

Tел.: 02/953 35 57; GSM: 0878 10 84 77

ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Водещ обучението: 
доц. Георги Папанчев, д.м.

28.03.2020
 гр. София, 

офис на УЛТРАДЕНТАЛ  
ул. „Николай Хайтов” 34

08:30 – 09:00 ч. Регистрация
09:00 - 10:30 ч. Принципи на планиране  
 • Разчети на CBCT и гипсови модели
 • Протетични водачи
10:30 - 10:45 ч.  Кафе пауза
10:45 - 12:15 ч. Имплантиране:
 • 3D позициониране
 • Видове инцизии, видове ламба
 • Етапи на оформяне на остеотомната 

ложа
 • Последователност на фрези
 • Видове шевен материал, видове шевове
12:15 - 13:30 ч. Обедна почивка
13:30 - 14:15 ч. Разкриване на имплантатите.  
Протезиране: 
 • Отпечатъчни техники
 • Видове надстройки
14:15 - 15:00 ч. Представяне на импланто ло-
гична система NEODENT
15:00 - 15:45 ч. Представяне на клинични 
случаи – дискусия
15:45 - 16:00 ч.  Кафе пауза
16:00 - 18:00 ч.  Демонстрация и упражнение *

ПРОГРАМА: ПРИНцИПИ НА 
НАПРАвЛЯвАНАТА  
КОсТНА РеГеНеРАцИЯ

Видове бариерни мембрани 
и костни въстановителни 
материали

Видове шевен материал и 
техники.

Направлявана костна ре ге-
не рация в дисталната област 
(Практическо упражнение)

* За провеждане на упражнени-
ето е необходимо всеки участ-
ник да подсигури следните 
инструменти: иглодържател 
за конец 4/0, хирургична права 
пинсета, дръжка за скалпел, 
распатор и ножичка

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 
450,00 Лв. БеЗ ДДс

Местата са ограничени!

Официален спонсор на курса: 

www.ultradental.net
w w w . u l t r a d e n t a l . n e t

Ñîôèÿ, óë. “Íèêîëàé Õàéòîâ” 34, òåë.: 02/ 953 35 57, GSM: 0878 108 346

Ç à  ä î ï ú ë í è ò å ë í à  è í ô î ð ì à ö è ÿ  è  ç à ï è ñ â à í è ÿ :

Êóðñ ïî
èìïëàíòîëîãèÿ ñ

Straumann®

Dental Implant System

3-òè ôåâðóàðè 2020 ã.
Ñîôèÿ, õîòåë “Íîâîòåë”

Îôèöèàëåí ñïîíñîð íà êóðñà:

ÒÀÊÑÀ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ:
480,00 ëâ. áåç ÄÄÑ

Ìåñòàòà ñà îãðàíè÷åíè!

Âîäåù
îáó÷åíèåòî:
ïðîô. ä-ð
Ñòåôàí Ïååâ,
ä.ì.í

14:30 - 16:00 Äåìîíñòðàöèÿ è óïðàæíå-
íèå* - ïîñòàâÿíå íà èìïëàí-
òàò â èçêóñòâåíà ÷åëþñò.

* Çà ïðîâåæäàíå íà óïðàæíåíèåòî å íåîáõîäèìî
âñåêè ó÷àñòíèê äà ïîäñèãóðè ñëåäíèòå èíñòðóìåí-
òè: èãëîäúðæàòåë çà êîíåö 4/0, õèðóðãè÷íà ïðàâà
ïèíñåòà, äðúæêà çà ñêàëïåë, ðàñïàòîð è íîæè÷êà.

16:00 - 16:15 Êàôå-ïàóçà

16:15 - 18:00 Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîòåòè÷-
íèòå êîìïîíåíòè íà èìïëàí-
òàòíàòà ñèñòåìà. Ìåòîäè íà
ïðîòåçèðàíå, ïðîòîêîëè è
ïðèíöèïè çà ðàáîòà.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ:

09:30 - 10:00 Ðåãèñòðàöèÿ

10:00 - 10:30 Óâîä â äåíòàëíàòà èìïëàíòîëîãèÿ.

10:30 - 11:00 Straumann ïðåäñòàâÿíå íà èìïëàí-
òàòíàòà ñèñòåìà.

11:00 - 12:00 Èíñòðóìåíòàðèóì è îáîðóäâàíå,
íåîáõîäèìî çà ïðîâåæäàíå íà èì-
ïëàíòàòíà õèðóðãèÿ.

12:00 - 13:30 Îáåäíà ïî÷èâêà

13:30 - 14:30 Õèðóðãè÷åí ïðîòîêîë è ïðèíöèïè
çà ïîñòàâÿíå íà Straumann èì-
ïëàíòàòè.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА  
ПАРОДОНТАЛНИТЕ И ПЕРИИМПЛАНТНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ
Класификационната схема 

на пародонтаните и пери-
имплантни заболявания и 
състояния е необходима 

за да подпомогне клиницистите в 
правилната диагноза и лечение, 
както и да даде структурна рамка 
за научните изследвания на етио-
логията, патогенезата и лечението 
на тези заболявания и състояния. 
Представената класификация [1] 
е приета на съвместена среща на 
Американската Академия по Паро-
донтология и Европейската Феде-
рация по Пародонтология (World 
workshop on the Classification 
оf Periodontal аnd Peri-Implant 
Diseases аnd Conditions), проведена 
през 2017г. и публикувана в J Clin 
Periodontology през 2018 – Табл.1.

ПАРОДОНТАЛНО 
ЗДРАВЕ [2]

ДЕФИНИЦИЯ: Състояние на 
липса на възпалително пародон-
тално заболяване, което позволя-
ва на индивида да функционира 
нормално и да се избегнат послед-
ствия (психични и физически), 
дължащи се на настоящо или ми-
нало заболяване.

Клиничната формулировка на 
пародонталното здраве е: 

Липсата на заболяване – гинги-

вит, пародонтит или други паро-
донтални състояния. В тази фор-
мулировка може да се включат и 
пациенти с успешно излекуван 
гингивит или пародонтит, които са 
способни да поддържат съзъбието 
си без симптоми на гингивално 
възпаление. Клиничното пародон-
тално здраве трябва да включва и 
физиологично иммунно равнове-
сие с нива на биологичните и въз-
палителни маркери съвместими с 
хомеостазата.

Дефинират се следните нива на 
пародонтално здраве  -Табл.2:

I. Пародонтално здраве при 
интактен пародонт:

1. Първично пародонтално 
здраве – интактни пародонтални 
структури при липсващи белези на 
възпаление. 

2. Клинично пародонтално 
здраве - интактни пародонтални 
структури при налични минимал-

ни белези на възпаление. 
II. Пародонтално здраве при 

редуциран пародонт
1. Пародонт редуцуран по непа-

родонтални причини – състояние с 
налична редукция на пародонтал-

ни структури, която не е  следствие 
н адеструктино пародонтално за-
боляване, а може да бъде обяснена 
с други причини -  гингивални ре-
цесии, хирургични интервенции за 
удължаване на клинични корони, 
кариеси на кореновата повърхност, 
наличие на ретинирани мъдреци.

2. След лечение на пародонтит:
a. Стабилизиран пародонтит – 

състояние след успешна пародон-
тална терапия, като клиничните 
белези на заболяването не се вло-

шават (в тежест и обхват)  въпреки 
наличието на редуциран пародонт.

b. Ремисия/контрол на пародон-
тално заболяване – период в хода 
на  заболяването в който симпто-
мите за по-малко изявени, но не са 
напълно овладяни.

 
ГИНГИВАЛНИ  

ЗАБОЛЯВАНИЯ И 
СЪСТОЯНИЯ [2]:

I. Плак-индуциран гингивит
ДЕФИНИЦИЯ: Неспецифична 

възпалителна реакция към неспе-
цифична плак-акумулация, огра-
ничена в гингивата, без налична 
деструкция на подлежащото при-
крепване.

ХАРАКТЕРИСИТИКИ:
o Възпалителен отговор на 

гингивалните тъкани към бактери-
алната плака разположена върху и 
под гингивалния ръб – наличие на 

над 10% места с провокирано кър-
вене след сондиране.

o Плак-индуцираният гинги-
вит започва от маргиналният ве-
нечен ръб и прогресирайки, може 
да обхване целия гингивален ком-

плекс.
o Не е възможна микробиоло-

гична диагноза на гингивита - раз-
ликите в биофилма между здраве 
и гингивит не са специфични и са 
по-скоро количествени.

o Началните промени водещи 
до преминаване от здраве към гин-
гивит не са установими клинично, 
това се случва чак при установена-
та гингивална лезия.

o Не е възможна радиографска 
диагноза на гингивита.

o Оплакванията на пациента са 
различни при отделните индивиди 
– основно са:

a. кървене при четкане (хране-
не)

b. кръв във слюнката
c. зачервяване и оток на гинги-

вата
o  Много често липсват изя-

вени оплаквания и пациентите не 
знаят за заболяването си.

o Морфологичните промени в 
гингивата при възпаление – ери-
тем, едем, оток са твърде вариа-
билни за да се използват за точна 
диагноза

o Основен клиничен симптом 
за оценка на наличието и разпрос-
транението на гингивита е прово-
кираното кървене

ВИДОВЕ:
1. Свързан само с денталния 

биофилм:

a. При пациенти с интактно съ-
зъбие

b. Системно здрави индивиди, 
без прием на медикаменти

c. Дължи се единствено на не-
ефективната орална хигиена, няма 
фактори, които да я затрудняват

d. Основно за успеха на лече-
нието е постигането на контрол на 
плаката  от пациента и възвръща-
нето на баланса

2. Модифициран от локални 
или системни фактори:

A. Предиспониращи (локални) 
фактори:

a. Плак-ретентивни фактори – 
улесняващи плак-ретенцията апи-
кално от гингивалния ръб и затруд-
няващи достъпа за хигиена:
l Ятрогенни - задължително се 

изисква корекция за да се извърши 
адекватно лечение

- Ресторации
- Ортодонтски приспособле-

ния
- Протези
l Анатомични – корекция се 

налага, само при невъзможност за 
осигуряване на достъп за орална 
хигиена.

- Коренова близост
- Ортодонтски деформации
- Емайлови перли 
b.  Сухота в устата – промени 

в количеството или качеството на 
слюнката, водещи до намалено 
очистване на зъбните повърхности.

B. Модифициращи (системни) 
фактори – особености на индиви-
да, негативно повлияващи възпа-
лително-имунологичния отговор 
към денталния биофилм, водещи 
до „хиперактивен“ отговор.

a. Пушене
b. Метаболитни фактори - Хи-

пергликемия – HbA1c > 7%
c. Хранителни фактори:
a) Недохранване – vit C дефи-

цит.
b) Затлъстяване
d. Медикаменти:
a) Антикоагуланти
b) Намаляващи слюноотделяне-

то
c) Повлияващи ендокринната 

функция
e. Полови хормони
a) Бременност
b) Менструация
c) Пубертет
d) Орални контрацептиви
f. Хематологочни състояния
a) Левкемия
b) Миелодисплазия

3. Медикаментозно индуцира-
но гингивално разрастване

a. Антиепилептични 
l Phenytoin 
l  Sodium valproate
b. Калциеви антагонисти 
l Nifedipin 
l Verapamil 
l Ditiazem 
l Amlodopine 
l Felodipine
c. Цитостатици 
l Cyclosporine 
d. Високи дози орални контра-

цептиви

II. Не-плакиндуцирани гинги-
вални заболявания – по редки в 
сравнение с плак-индуцираните 
гингивални лезии, тези заболя-
вания са често манифестации 
на системни състояния, но могат 
да представляват и патологични 
изменения ограничени в гинги-
вата.  Те не са предизвикани ди-
ректно от денталния биофилм, 

но тяхната клинична картина се 
повлиява от наличната плакаку-
мулация и последващото гинги-
вално възпаление:

I. Генетични нарушения
i. Наследствена гингивална 

фиброматоза
II. Специфични инфекции
i. С бактериален произход
a) Neisseria gonorrhoeae
b) Treponema pallidum
c) Mycobacterium tuberculosum
d) Stroptococcus gingivalis

ii. С вирусен произход
a) Coxsackie virus
b) Herpes simplex I/II
c) Varicella zoster
d) Molluscum contagiosum
e) Human papilloma virus

iii. С микотичен произход
a) Кандидоза
b) Други микози – хистоплазмо-

за, аспергилоза и др. 

III. Възпалителни и имуноло-
гични състояния

i. Реакции на свръхчувствител-
ност

a) Контактна алергия
b) Плазмоцитно-клетъчен гин-

гивит
c) Erythema multiforme

ii. Автоимунни муко-кутанни 
заболявания

a) Pemphigus vulgaris
b) Pemphigoid
c) Lichen planus
d) Lupus erythematosus
- Systemic lupus erythematosus
- Discoid lupus erythematosus

iii. Грануломатозни инфекциоз-
ни заболявания

a) Болест на Crohn
b) Саркоидоза

IV. Реактивни процеси
i. Епулиди
a) Epulis fibrosus
b) Калцифициращ фиброблас-

тен гранулом
c) Васкуларен епулис (пиогенен 

гранулом)
d) Периферен гигантоклетъчен 

гранулом

V. Неоплазми
i. Преканцерози
a) Левкоплакия
b) Еритроплакия
ii. Карциноми
a) Плоско-клетъчен карцином
b) Инфилтрация с левкемични 

клетки
c) Лимфоми
- Ходжкинов лимфом
- Не-ходжкинов лимфом

VI. Ендокринни, нутритивни и 
метаболитни заболявания

i. Хиповитаминози
a) Vit. C дефицит (скорбут)

VII. Травматични лезии
i. Механична (физична) травма
a) Травматична кератоза
b) Гингивални улцерации от че-

ткане
c) Самонараняване

ii. Химично (токсично) изгаряне
a) Ецващи агенти
b) Хлорхексидин
c) Ацетил-салицилова киселина
d) Кокаин
e) Водороден пероксид
f) Детергенти
g) Параформалдехид

iii. Термични изгаряния
На стр. 8
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Табл. 1 – Класификация на пародонталните и пери-имплантни заболявания и състояния

Табл. 2. Характеристики на различните нива на пародонтално здраве
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VIII. Гингивална пигмента-

ция
i. Меланоплакия
ii. Меланоза при пушачи
iii. Лекарствено индуцирана 

пигментация
a) Антималарийни медикамен-

ти
b) Миноциклин
iv. Амалгамени татуировки

ЗАБОЛЯВАНИЯ 
НА ПАРОДОНТА [3]

НЕКРОТИЗИРАЩИ ПАРО-
ДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДЕФИНИЦИЯ: Некротизира-
щите пародонтални заболявания 
са тежки, възпалителни процеси 
предизвикани от бактериална ин-
фекция при пациенти със специ-
фични предразполагащи фактори 
(лоша орална хигиена, тютюно-
пушене, стрес, недохранване, ком-
прометиран имунен статус). Ос-
новните белези характеризиращи 
тези заболявания са наличието на 
специфична инфекция, наличието 
на специфична клинична картина 
и наличието на имунен дефицит 
-  Табл. 3.

 В зависимост от тежестта на 
имунния дефицит се разделят две 
категории некротизиращи паро-
донтални заболявания – Табл. 4:

-  При хронично/тежко компро-
метирани пациенти – при тях тези 
заболявания прогресират от гинги-
вит към пародонтит – стоматит и 
при тежки случай – нома.

- При временно/умерено ком-
прометирани пациенти – при тези 
пажиенти се наблюдава по-лека 
клинична картина, чести са лока-
лизирани лезии, с по-малка склон-
ност към прогресия. 

ПАРОДОНТИТ КАТО 
МАНИФЕСТАЦИЯ НА 
СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВНАИЯ

В тази група попадат всички 
системни заболявания при които 
се наблюдава деструкция на паро-
донталните тъкани, като симптом 
на основното заболяване. Тези 
редки процеси са представени в 
международната класификация на 
заболяванията ICD.

ПАРОДОНТИТ
Приета е нова класификационна 

схема в която предходните кате-
гории, характеризиращи пародон-
тита -  „хроничен“ и „агресивен“, 
са обединени в диагнозата „ПА-

РОДОНТИТ“, която се класифи-
цира на база на мултифакториална 
система за определяне на стадий и 
рисков клас. Обосновката за тази 
промяна е, че въпреки мащабните 
проучвания през последните 20 го-
дини, няма достатъчно доказател-
ства, за да се разграничат хронич-
ния и агресивния пародонтит, като 
две патофизиологично различни 
заболявания.

Стадия се определя на база-
та на тежестта на заболяването в 
момента на диагнозата му, както 
и на комплексността на негово-
то лечение, докато рисковия клас 
дава допълнителна информация за 
биологичните аспекти на заболя-
ването – историята на прогресия-
та му, оценка на риска за бъдеща 
прогресия, анализ на риска за лош 
отговор към терапията, както и за 
потенциалната възможност забо-
ляването или неговото лечение да 
се отразят негативно на общото 
здраве на организма.

Съвременното разбиране е, ин-
дивидуалните особености на паро-
донталното заболяване, различно 
изявени при всеки пациент, са от 
основно значение за диагнозата, 
прогнозата и лечебния план

I. Стъпка – Наличие на па-
родонтит – минимални изисква-
ния:

a) Наличие на апроксимална за-
губа на прикрепване ≥ 2мм на поне 
2 несъседни места

b) Наличие на вестибуларна / 
орална загуба на прикрепване ≥ 
3мм, с регистриране на PPD>3мм

За така установената загуба на 
прикрепване трябва да не са на-
лични други, непародонтални при-
чини:

- Травматични гингивални ре-
цесии

- Зъбен кариес обхващащ зъб-
ния корен

- Наличие на ретинирани зъби 
или състояние след ектракцията 
им

- Ендодонтска лезия дренира-
на през маргиналния пародонт

- Вертикална коренова фракту-
ра

II. Стъпка – дефиниране на 
вид на заболяването – Некроти-
чен процес, Пародонтит като ма-
нифестация на системно заболя-
ване или Пародонтит

III. Определяне на стадий, раз-
пространение и рисков клас

В новата класификация е въведе-
на система за оценка на пародон-

тита с ясно дефинирани параметри 
за:

СТАДИЙ 
l ФАКТОР ТЕЖЕСТ - Да кла-

сифицира тежестта и обхвата на 
базата на индивидуална оценка на 
разрушените и засегнати тъкани от 
пародонталното заболяване.
l ФАКТОР КОМПЛЕКСНОСТ 

– Да оцени специфичните фактори, 
които може да определят сложнос-
тта да се контролира заболяването 
и да се постигне дългосрочна под-
дръжка на функцията и естетиката 
на съзъбието при конкретния паци-
ент

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – По-
средством ОБХВАТ и МОДЕЛ
l ЛОКАЛИЗИРАН ПАРО-

ДОНТИТ – разпространението на 
местата с налична загуба на при-
крепване не под 30%
l ГЕНЕРАЛИЗИРАН ПАРО-

ДОНТИТ – разпространението на 
местата с налична загуба на при-
крепване не под 30%
l МОЛАРНО-ИНЦИЗИВЕН 

МОДЕЛ НА ОБХВАТ

СКОРОСТ НА ПРОГРЕСИЯ – 
посредством РИСКОВ КЛАС
l Независимо от стадия на 

пародонтита, установен при ди-
агнозата, заболяването може да 
прогресира с различна скорост при 
различните индивиди, както и да 
има по-лош отговор към лечение-
то. 
l В миналото тези ситуации 

бяха приемани за различни диаг-
ностични единици, но това доведе 
до концентриране в диагнозата, а 
не в отчитане и преодоляване на 
причините довели до тази ситуа-
ция.
l Тежестта на заболяването, 

съобразено с възрастта на пациен-
та в момента на диагнозата се смя-
та за важен фактор за оценка на ин-
дивидуалната предразположеност.

Посочените критерии не само 
помагат поставянето на точна диа-
гноза, но и дават насоките за лече-
ние на пародонтита.

I. СТАДИИ

1. СТАДИЙ - ИНИЦИАЛЕН 
ПАРОДОНТИТ

l Гранично състояние между 
гингивит и пародонтит
l Ранни стадии на загуба на 

прикрепване и кост поради перси-
стиращо гингивално възпаление и 
дисбиоза
l Ако се диагностицира в мла-

да възраст може да е индикатор за 
висока податливост на пациента и 
изисква повичено внимание
l Трудна диагностика, възмож-

ност за неточно сондиране – пре-
поръчват се биомаркери от слюн-
ката

2. СТАДИЙ - УМЕРЕН ПА-
РОДОНТИТ
l Установена пародонтална де-

струкция 
l Налична загуба на пародон-

тални структури и зъбно прикреп-
ване
l Пациентите в този стадий из-

искват относително лесно лечение, 
фокусирано върху личния контрол 
на биофилма и възпалението 
l Много важна е оценката на 

отговора към лечението, за да се 
направи точна прогноза за риска за 
прогресия

3. СТАДИЙ - ТЕЖЪК ПАРО-
ДОНТИТ С РИСК ОТ ЗАГУБА 
НА ЗЪБИ
l Развита пародонтална де-

струкция
l Значителна загуба на паро-

донтални структури и зъбно при-
крепване
l Без специализирано лечение 

би се стигнало до загуба на зъби
l Характеризира се със нали-

чието на дълбоки пародонтални 
лезии, обхващащи над 1/2 от коре-
на, често съчетани с интраосални 

дефекти, фуркационни лезии, зъб-
на загуба с дефекти на алвеолар-
ния гребен
l Въпреки тежкото пародон-

тално състояние има запазена дъ-
вкателна функция и лечението на 
пародонтита не налага комплексна 
функционална рехабилитация ед-
новременно с лечението на паро-
донтита

4. СТАДИЙ - ТЕЖЪК ПАРО-
ДОНТИТ С РИСК ОТ ЗАГУБА 
НА СЪЗЪБИЕ
l Развита пародонтална де-

струкция
l Много напреднала загуба на 

пародонтални структури и зъбно 
прикрепване
l Има значителна загуба на 

зъби, водеща да дъвкателна дис-
функция
l Характеризира се със нали-

чието на дълбоки пародонтални 
лезии, достигащи апикалната част 
на корена, често съчетани със зъб-
на подвижност и вторична оклуза-
лна травма.
l Налична е зъбна миграция 

(дрифтинг), колапс на захапката в 
дисталните сегменти
l Нарушената дъвкателна 

функция налага комплексна фун-
ционална рехабилитация едновре-
менно с лечението на пародонтита

ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ 
СТАДИИТЕ:

1. ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯ-
ЩИ ТЕЖЕСТТА – Фиг.1:

 2. ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯ-
ЩИ КОМПЛЕКСНОСТТА – 
Фиг.2

• Модифициращи фактори, 
уточняващи диагнозата

• Наличието на който и да е от 
тях е достатъчно да промени ста-
дия на пародонтита, независимо от 
показателите за тежест 

• Тези критерии до голяма сте-
пен определят сложността и ком-
плексността на лечението

Стадият на пародонтита се опре-
деля по най-високия регистриран 
критерий, независимо дали е от 
факторите за тежест или тези за 
комплексност.

II. РИСКОВ КЛАС 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЯЩИ 
РИСКОВИЯ КЛАС:

1. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ – 
Директни доказателства за прогре-
сия – Фиг.3:

Основният критерий, който се 

използва е наличните клинични и 
рентгенографски данни за загуба 
на кост за предходните 5 години. 

При липса на такива данни, се из-
ползват индиректи доказателства 
за прогресия.

2. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ – 
Индиректни доказателства за про-
гресия – Фиг.4:

 Използват се два критерия за 
индиректно определяне на прогре-
сията:

1.   % загуба на кост спрямо 
възрастта на пациента – избира 
се мястото с най-голяма загуба на 
кост в дистален секстант, измерва 
се разстоянието от ЕЦГ до нивото 
на интерденталния септум. От по-
лучения резултат се изваждат 2мм 
(нормалното разстояние), като все-
ки следващ мм се счита за 10%за-
губа на кост. Полученият % костна 
загуба се разделя на възрастта на 
пациента и се получава коефици-
ента за ЗАГУБА НА КОСТ/ВЪЗ-
РАСТ – Фиг.5.

 
2. Фенотип на пациента:
- Съотношение между налич-

ния биофилм и регистрираната 
костна загуба

- Клинични данни за периоди 
на бърза прогресия и/или ранно 
начало на заболяването:
l Моларно-инцизивен модел 

на обхват
l Липсва адекватен отговор 

към стандартната механична тера-
пия

3. МОДИФИЦИРАЩИ КРИ-
ТЕРИИ – Рискови фактори – 

Фиг.6:

l В настоящата класификация 

са включени всички познати моди-
фициращи рискови фактори – ТЮ-
ТЮНОПУШЕНЕ, ЗАХАРЕН ДИ-
АБЕТ С ЛОШ МЕТАБОЛИТЕН 
КОНТРОЛ, за чието влияние върху 
прогресията на пародонтита има 
ясни доказателства. 
l Други фактори (затлъстя-

ване, недохранване, специфични 
генетични фактори, слюнчени би-
омаркери), за които все още няма 
достатъчно доказателства, не са 
включени в класификацията на 
този етап

Рисковият клас на пародонтита 
се определя по най-високия регис-
триран критерий, независимо дали 
е основен или модифициращ.

Основната промяна в подхода 
при класифицирането на пародон-
тита в сравнение с предишни кла-
сификационни схеми са насоките 
за лечение, базирани на стадия и 
рисковия клас на пародонтита. На 

консенсусната среща на Българ-
ското дружество по Пародонтоло-
гия, бяха приети следните препо-

Табл. 3. Основни характеристики на некротизиращите пародонтал-
ни заболявания 

 Табл. 4. Некротизиращи пародонтални заболявания

Фиг.1 – Критерии за определяне на тежестта на пародонтита

 Фиг.2 – Критерии за определяне на комплексността на пародонтита

Фиг. 3 – Директни доказателства за прогресия.
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ръки за лечение – Фиг. 7.:

1. При пациенти с Инициален и 
Умерен пародонтит, с нисък риск 
(няма данни за бърза прогресия, 
малка деструкция въпреки голямо 
количество биофилм, няма риско-
ви фактори) - I и II стадий, Рисков 
клас А - препоръчва се - стандарт-

на нехирургична терапия.

2. При пациенти с Инициален и 
Умерен пародонтит, с умерен риск 
(няма данни за бърза прогресия, 

деструкция съответна на  количе-
ството биофилм, има рискови фак-
тори с умерен контрол) - I и II ста-
дий, Рисков клас В -  препоръчва 
се - освен стандартна нехирургич-
на терапия да се постигне контрол 
над рисковите фактори (да се спре 
пушенето, да се контролира диабе-
та) за да се постигне състояние на 
стабилизиран пародонтит и да се 
осигури дългосрочна стабилност 
на лечебния резултат.

3. При пациенти с Инициален 
и Умерен пародонтит, с висок риск 
(има данни за бърза прогресия или 
има количеството биофилм не съ-
ответства на деструкцията или има 
рискови фактори с лош контрол) - I 
и II стадий, Рисков клас С -  пре-
поръчва се - освен стандартна не-
хирургична терапия и контрол над 
рисковите фактори да се добави и 
антимикробна локална или сис-
темна терапия за да се постигне 
по-сигурен контрол на биофилма.

4. При пациенти с Тежък паро-
донтит с риск от загуба на зъби, 
с нисък риск (няма данни за бър-
за прогресия, малка деструкция 
въпреки голямо количество био-
филм, няма рискови фактори) - III 
стадий, Рисков клас А -  препо-
ръчва се лечението да започне със 
стандартна нехирургична терапия 
и контрол над рисковите фактори 
да се добави и антимикробна ло-
кална или системна терапия за да 
се постигне по-сигурен контрол на 
биофилма. Ако това лечение ста-
билизира пародонтита или доведе 
до ремисия, не е необходимо да се 
преминава към хирургично лече-
ние. Ако при направената реоценка 
се установят персистиращи дълбо-
ки пародонтални джобове с данни 
за активност, то се пристъпва към 
хирургично лечение.

5. При пациенти с Тежък паро-

донтит с риск от загуба на зъби, с 
умерен риск (няма данни за бърза 
прогресия, деструкция съответна 
на  количеството биофилм, има ри-
скови фактори с умерен контрол) 
- III стадий, Рисков клас В -  пре-
поръчва се след стандартна нехи-
рургична терапия и контрол над 
рисковите фактори да се пристъпи 

към хирургично лечение за редук-
ция на пародонталните джобове и/
или корекция на костните дефекти.

6. При пациенти с Тежък паро-

донтит с риск от загуба на зъби, 
с висок риск (има данни за бърза 
прогресия или има количеството 
биофилм не съответства на де-
струкцията или има рискови фак-
тори с лош контрол) - III стадий, 
Рисков клас С -  при тези пациенти 
освен стандартна нехирургична те-
рапия и хирургично лечение често 
се налага ортодонтско, протетично 
и/или друго функционално лече-
ние.

7. При пациенти с Тежък паро-
донтит с риск от загуба на съзъбие, 
с нисък риск или умерен риск - IV 
стадий, Рисков клас А или В -  при 
тези пациенти е налична загуба на 
дъвкателна функция, поради кое-
то пародонталното лечение е само 
един от етапите за постигане на 
функционална рехабилитация и не 
може да бъде единствената тера-
пия.

8. При пациенти с Тежък паро-
донтит с риск от загуба на съзъбие, 
с висок риск - IV стадий, Рисков 
клас С – поради наличната дъвка-
телна дисфункция и  много напред-
нала пародонтална деструкция, съ-
четани с риск от бърза прогресия 
на заболяването се препоръчва  ле-
чението да започне със стандартна 
нехирургична терапия и контрол 
над рисковите фактори и антими-
кробна системна терапия. Ако това 
лечение доведе до ремисия на па-
родонтита, то тогава се пристъпва 
към комплескно лечение ( паро-
донтална хирургия, ортодонтско 
и протетично лечение). При лош 
отговор към началната терапия, 
не е възможно да се осигури ста-
билно пародонтално състояние за 
да се проведе комплексна терапия, 
препоръчват се екстракцията на 
зъбите с несигурна прогноза по 
пародонтални причини и избор на 
лечебни подходи разчитащи на зъ-
бите с добра прогноза.

ДРУГИ СЪСТОЯНИЯ 
ЗАСЯГАЩИ ПАРОДОНТА [4]

Към тази група спадат:
I. Пародонтални изяви на сис-

темни заболявания
II. Други пародонтални състо-

яния (пародонтални абсцеси и ен-
до-пародонтални лезии)

III. Мукогингивални деформа-
ции и състояния около зъбите

IV. Травматични оклузални сили
V. Протезни или зъбни фактори, 

модифициращи или предразпола-
гащи към плак-индуцирани паро-
донтални заболявания

I. Пародонтални изяви на 
системни заболявания

Тази подгрупа от класификация-
та обхваща системни генетични и 
придобити синдроми и състояния, 
които засягат и пародонталния 
апарат. Класифицирането, диагно-
стиката и лечението на тези паро-
донтални изяви  се прави в конте-
кста на основното заболяване! 

Групата има 3 категории: 
1. Системни заболявания и 

състояния, повлияващи паро-
донталното възпаление

1.1. Генетични смуще-
ния 

1.1.1. Заболявания асоциирани 
с имунологични смущения

• Синдром на Down  
• Дефицит на левкоцитна адхе-

зия (ЛАД)
• Синдром на Papillon‐

Lefèvre 
• Синдром на Haim‐

Munk  
• Синдром на Chediak‐

Higashi  
• Тежка неутропения 
– Вродена неутропения (Синд-

ром на Kostmann) 
– Циклична неутропе-

ния 
• Първични имунодефицитни 

заболявания 
– Хронична грануломатозна 

болест
– Синдром на хиперимуногло-

булин E [IgE]
• Синдром на Cohen
1.1.2.  Заболявания засягащи 

оралната мукоза и гингивалната 
тъкан 

• Epidermolysis bullosa 

– Epidermolysis bullosa 
dystrophica 

– Синдром на Kindler  
• Дефицит на плазминоген

1.1.3. Заболявания засягащи съ-
единителната тъкан

 
• Синдром(и) на Ehlers‐Danlos 

(тип IV, VIII)
• Ангиоедем (дефицит на C1‐

инхибитор)
• Системен lupus erythematosus

1.1.4. Метаболитни и ендо-
кринни нарушения 

• Болестта с натрупване на 
гликоген (GSD)

• Болест на Gaucher  
• Хипофосфатазията 
• Витамин Д резистентен ра-

хит (Х-свързана хипофосфате-
мия) 

• Синдром на Hajdu‐Cheney

1.2. Придобити имунодефи-
цитни заболявани 

• Придобита неутропе-
ния 

• HIV инфекция
 
1.3. Възпалителни заболява-

ния
• Epidermolysis bullosa 

acquisita 
• Инфламаторно чревно забо-

ляване (болест на Крон и улцеро-
зен колит.

2. Други системни наруше-
ния, които повлияват патогене-
зата на пародонталното заболя-
ване 

• Diabetes mellitus (тип 1/2)1 
• Затлъстяване 
• Остеопороза 
• Артрит (ревматоиден артрит, 

остеоартрит)
• Емоционален стрес и депре-

сия
• Тютюнопушене (никотинова 

зависимост) 2

• Медикаменти

3. Системни заболявания и 
състояния, засягащи независимо 
пародонталния апарат (загуба на 
пародонтални тъкани независи-
мо от пародонтит)

 
3.1. Неоплазми 
• Първични неопластични за-

болявания на пародонталните тъ-
кани 

– Орален плоскоклетъчен кар-
цином

– Одонтогенни тумори 
– Други първични неоплазми 

на пародонталните тъкани
 
• Вторични метастатични нео-

плазми на пародонталните тъкани

3.2. Други заболявания, които 
могат да въздействат на пародон-
талните тъкани  

• Грануломатоза на 
Wegener 

• Лангерхансова хистиоцито-
за 

• Гигантскоклетъчни грануло-
ми 

• Х и п е р п а р а т и р е о и д и -
зъм 

• Прогресивна системна скле-
роза (склеродермия)

• Болест на изчезващите кости 
(синдром на Gorham‐Stout)

II. Други пародонтални състо-
яния (включва пародонталните 
абсцеси и ендо-пародонталните 
лезии)

1. Пародонтален абсцес – 
табл. 5.

Пародонталните абсцеси спадат 
към спешните състояния в паро-
донтологията и се характеризират 
с бързо начало, бързо разрушава-
не на тъкани на пародонта, което 
подчертава значението на бързото 
лечение, и болка или дискомфорт, 
които подтикват пациентите да 
търсят неотложна помощ. 

Пародонталният абсцес може да 
се развие в предшестващ пародон-
тален джоб или на място с исто-
рия на пародонтално здраве, но с 
анамнеза на импактиране на чуждо 
тяло, вредни навици или наруша-
ване на кореновата повърхност.

2.  Ендо-пародонтални лезии 
– табл. 6.

Терминът ендо-пародонтална 
лезия описва патологична комуни-
кация между тъканите на пулпата 
и пародонта при даден зъб, която 
може да се прояви в остра или хро-
нична форма. 

III. Мукогингивални деформа-
ции и състояния

• Гингивален фенотип 
• Гингивална/мекотъканна ре-

цесия
• Недостатъчност на гингива
• Намалена дълбочина на 

вестибулума
• Аберантна позиция на френу-

лум / мускулни инсерции
• Гингивален излишък (псев-

доджобове; асиметричен гингива-
лен ръб; гингивално разрастване; 
прекомерен показ на гингива)

• Анормален цвят
• Състояние на експонираните 

коренови повърхности

Гингивален фенотип3 : В конте-
кста на класификацията, термини-
те пародонтален фенотип / биотип 
/ морфотип са взаимнозаменяеми. 
Този термин обхваща няколко ана-

Фиг. 4 – Индиректни доказателства за прогресия.

Фиг. 5 – Изчисляване на коефициента на загуба на кост/възраст

 Фиг. 6 – Модифициращи критерии – рискови фактори

Фиг. 7 – Схема на клинични решения приета от Българското друже-
ство по Пародонтология

1. Въпреки, че модифициращите фактори на пародонтита могат да променят изявата на заболяването, тежестта и отговора на лечението, съвременните 
доказателства не подкрепят уникална патофизиология на пародонтита при диабет. Няма характерни фенотипни характеристики, уникални за пародонтит при 
пациенти със захарен диабет. На тази основа пародонтит, свързан с диабет, не е отделно заболяване. 

Въпреки това, диабетът е важен модифициращ фактор за пародонтита и според новата класификация на пародонтитите, нивото на гликемичен контрол 
при диабет оказва влияние върху класа на риск на пародонтита.

2. Установено е, че тютюнопушенето има сериозен нежелан ефект върху поддържащите тъкани на пародонта, като увеличава рискът от пародонтит от 2 
до 5 пъти. Няма уникални пародонтални фенотипни характеристики на пародонтита при пушачи. На тази основа пародонтитът, свързан с тютюнопушенето, 
не е отделно заболяване. Въпреки това тютюнопушенето е важен модифициращ фактор на пародонтита и трябва да бъде включен в клиничната диагноза на 
пародонтита като описание. Според новата класификация на пародонтитите, тютюнопушенето влияе върху класа на риск на пародонтита

3. Определението "Пародонтален фенотип“ се приема, за да опише комбинацията от гингивален фенотип (триизмерен обем на венците – дебелина на гинги-
вата, ширина на кератинизираните тъкани) и костен морфотип (дебелината на букалната костна пластинка).
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томични характеристики на от-
делни елементи от мастикаторния 
комплекс: 

а) Гингивален фенотип : Включ-
ва дебелина на гингивата и ширина 
на кератинизираната гингива (кли-
нични показатели)

б) Костен морфотип (CBCT из-
мервания)

в) Измерения на твърдите зъбни 
тъкани

На базата на тези параметри са 

формулирани определения за 3 ос-
новни пародонтални биотипа:

• Тънък скалопиран биотип 
- Асоциация с издължени, триъ-
гълни корони, нежна цервикална 
конвексност, проксимални контак-
ти близо до инцизалните ръбове, 
тясна кератинизирана зона , тънка 
и деликатна гингива и тънка алвео-
ларна кост.

• Плътен плосък биотип - Ква-
дратни, ниски корони; Апикално 
разположени проксимални контак-
ти; широка кератинизирана зона; 
плътна и фибротична гингива, 
плътна алвеоларна кост

• Плътен скалопиран биотип 
- Плътна, фибротична гингива с 
изразено скалопиране; издълже-
ни корони; тясна кератинизирана 
зона.

Измеренията на гингивалния би-
отип варират между следните ос-
реднени стойности:

Дебелина на гингивата: 0,63 мм - 
1,79 мм. Препоръчваният метод за 
измерването е трансгингивалната 
видимост на сондата при въвеж-
дане в гингивалния сулкус (висока 
репродуктивност и нисък осред-
нен процент на грешка).

Ширина на кератинизираната 
зона: При тънък биотип варира 

между 2,75 мм и 5,44 мм; При плъ-
тен биотип варира между 5.09 мм 
и 6,65 мм.

Класификация на гингивални/
мекотъканни рецесии:4  Предложе-
на е нова класификационна схема 
на този тип дефекти, ориентирана 
към терапевтичната им предвиди-
мост. Тя се базира на няколко кли-
нични показатели: 

• Дълбочина на рецесията - 
Разстоянието от ЕЦВ до гингивал-
ния ръб

• Гингивална дебелина (плът-
ност) - Дебелина под 1 мм е небла-
гоприятна за лечението. Предло-
жена е цветно-кодирана сонда за 
трансгингивално сулкусно измер-
ване.

• Интердентално ниво на кли-
нично прикрепяне.

На база тези критерии е форму-
лирана класификация на рецесии-
те в 3 типа (по Cairo et al.) [5]: 

Тип 1 (RT1) - Гингивална реце-
сия без загуба на аташман интер-
проксимално. Интерпроксимал-
ната емайло-циментова граница 
(ЕЦГ) клинично не се открива по 
медиалната или дисталната по-
върхности на зъба– фиг. 8.

Тип 2 (RT2) - Гингивална реце-
сия, свързана със загуба на аташ-
ман интерпроксимално. Интер-
проксималната загуба на аташман 
(измерена от интерпроксималната 
ЕЦГ до дълбочината на интерпрок-
сималния сулкус/джоб) е по-малка 
или равна на загубата на аташман 
на букалната повърхност (измере-
на от букалната ЕЦГ до дъното на 
букалния сулкус/джоб) – фиг. 9.

Тип 3 (RT3) - гингивалната реце-
сия свързана със загуба на аташман 
интерпроксимално. Интерпрокси-
мална загуба на аташман (измере-
на от интерпроксималната ЕЦГ до 
дълбочината на интерпроксимал-
ния сулкус/джоб) е по-голяма от 
загубата на аташман на букалната 
повърхност (измерена от букална-
та ЕЦГ до дъното на букалния сул-
кус/джоб) – фиг. 10.

За лечение или предотвратява-
не на последиците от рецесията/
те са индицирани разнообразни 
техники на мукогингивалната хи-

рургия. 
При RT1 – след лечение на гин-

гивално възпаление. 
При RT2 и RT3 – след лечение 

на пародонтита. При лечение на 
RT2 и RT3 за планиране на опе-
ративната техника се съобразяват 
и дълбочината на джоба и други 
пародонтални параметри.

IV. Травматични оклузални 
сили

Терминът “травматична оклу-
зална сила” (заменящ “наднорме-
на оклузална сила”) се дефинира 
като всяка оклузална сила, която 
надвишава адаптивните възмож-
ности на зъбодържащия апарат. 
Терминът „Оклузална травма“ 
се възприема като хистологично 
понятие, обясняващо тъканните 
промени в пародонталния ком-
плекс. Не съществуват доказател-
ства, че травматичните оклузални 
сили водят до загуба на прикре-
пяне, некариесни увреждания или 
мекотъканни рецесии. Приема се, 
че травматичните оклузални сили 
водят до адаптивна подвижност 
на зъби с интактен пародонт и 
прогресираща подвижност при 
зъби с редуциран пародонт (на-
лагащо шинирането им). Не е от-
крита пряка роля на травматични-
те оклузални сили в инициацията 
или прогресията на пародонтал-
ните заболявания. 

Оклузалната травма има три 
подкатегории:

1. Първична оклузална травма 
(при интактен пародонт)

2. Вторична оклузална травма 
(при редуциран пародонт)

3. Ортодонтски сили (По от-
ношение на ортодонтските сили 
и ефекта им върху пародонта, 
има доказателства от клинични 
изследвания, че при добър плак-
контрол, зъби с редуциран, но 
здрав пародонт може успешно да 
бъдат премествани, без да се ком-
прометира пародонталната под-
дръжка)

Забележка: Тъй като оклузал-
ната травма е хистологичен про-
цес, което практически може да 
бъде доказано единствено чрез 
биопсия, са предложени суро-
гатни индикатори, чиято изява 
характеризира действието на 
травматичните оклузални сили: 
1.Фремитус; 2.Клинично доло-
вима подвижност; 3.Оклузални 
несъответствия; 4.Фасетиране на 
ТЗТ; 5.Миграция на зъби; 6.Фрак-
тури на ТЗТ; 7.Свръхчувствител-
ност към термични дразнители; 
8.Дискомфорт/болка при дъвче-
не; 9.Разширено периодонтално 
пространство; 10.Коренова ре-
зорбция; 11. Пукнатини по ТЗТ.     

V. Протезни или зъбни фак-

тори, модифициращи или 
предразполагащи към плак-
индуцирани пародонтални за-
болявания

1. Локализирани фактори, свър-
зани със зъбите (анатомия и по-
зиция), които модифицират или 
предразполагат към плак-инду-

цирани гингивални  заболявания/
пародонтит:

• Анатомични фактори на зъ-
бите (емайлови перли и проек-
ции; бразди на развитието, fusio, 
geminatio и др.).

• Коренови фрактури.
• Цервикална коренова ре-

зорбция, циментови нарушения.
• Близост (проксимитет) на 

корени.
• Нарушена пасивна ерупция.
• Зъбна позиция – „струпва-

не“ при фронтален сегмент
• Отворени контакти

Лечение - ако те предразпо-
лагат към ретенция на плака и 
възпаление се коригират хирур-
гично.

2. Локализирани фактори, свър-
зани с денталните възстановява-
ния и конструкции.

• Ръбове на възстановяване, 
позиционирани в супракрестал-
ните аташирани тъкани.5 

• Клинични процедури, свър-
зани с изработката на индиректни 
възстановявания.

• Повърхностни характерис-
тики  и реакции на хиперсензи-
тивност/токсичност към дентал-
ните материали.

Лечение – корекция или от-
страняване на възстановяване-
то.

Неснемаеми възстановявания 
и конструкции – приема се, че 
всички директни възстановявания 
Клас II, при които се наблюда-
ва свръхконтуриране над 0.2mm, 
водят до апроксимална костна 
загуба. При индиректните възста-
новявания се приема, че позиция-
та на ръбовете на конструкциите 
(супра/субгингивално) води до 
пародонтален проблем при греш-
ки в дизайна на конструкцията и 
отчитането на индивидуалните 
анатомични особености на паро-
донта – дълбочина на гингивал-
ния сулкус и ширина на кератини-
зираната зона.

Частични снемаеми протези 
– при адекватен инструктаж и 
мотивация на пациента за лична 
орална хигиена, адекватни интер-
вали на поддържащо лечение и 
предпротетична активна терапия, 
те не представляват значителен 
плакретентивен фактор.

ПЕРИ-ИМПЛАНТНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

И СЪСТОЯНИЯ [6]

1. П Е Р И И М П Л А Н Т Н О 
ЗДРАВЕ

Характеризира е с липса на ери-
тем, кървене при сондиране, оток 
и супурация. Периимплантно 
здраве може да е налично и при 
импланти с редуцурана костна 
поддръжка. Здравата пери-им-
плантна мукоза се състои от съе-
динителна тъкан, покрита с кера-
тинизиран или некератинизиран 
епител. По-голямата вътрекостна 
част на импланта е в контакт с 
минерализирана кост, докато ос-
таналата част на импланта е в кон-
такт с костен мозък, кръвоносни 

съдове или фиброзна тъкан. След 
натоварване на денталните им-
планти започва процес на костно 
ремоделиране водещ до известна 
загуба на крестална кост, която в 
повечето случаи е до 1-2мм. След 
този начален период 75% от им-
плантите не се наблюдава загуба 

Табл. 5. Класификация на пародонталните абсцеси.

Табл. 6. Класификация на ендо-пародонталните лезии.

Фиг. 8. Тип 1 рецесия по Cairo et al. 

4.  Гингивалната рецесия се определя като апикално преместване на гингивалния ръб, причинено от различни състояния/патологии. Тя е свързана със загуба на 
клиничен аташман и може да засегне всички зъбни повърхности (букална/лингвална/интерпроксимални). Възможните последици от гингивалните рецесии и екс-
позицията на повърхността на корена в оралната среда са: (1)Променена естетика; (2)Свръхчувствителност на дентина; (3)Кариозни/некариозни цервикални 
лезии (NCCL); (4)Влияние на оралната среда върху открита коренова повърхност

Фиг. 9. Тип 2 рецесия по Cairo et al. 

Фиг. 10. Тип 3 рецесия по Cairo et al. 
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Преди Форума каним всички лекари на
ИНТЕНЗИВЕН ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО 

ХОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГРАТИВНА 
МЕДИЦИНА

в София 
Модул 1:  28.02.-01.03.2020 г.
Модул 2:  3-5.04.2020 г.
Модул 3:  8-10.05.2020 г.

Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н
на кост. При повечето импланти с 
регистрирана загуба на кост над 
1 мм се наблюдава възпаление на 
периимплантната мукоза.

2. ПЕРИ-ИМПЛАНТЕН МУ-
КОЗИТ

Възпалителна лезия на мукозата 
около остеоинтегрирали и функ-
циониращи дентални импланти, 
при която не се наблюдава загуба 
на периимплантната кост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
l Наличие на клинични беле-

зи на възпаление (промяна в цве-
та, оток, промяна в консистенция 
на тъкани). Чест симптом, съоб-
щаван от пациента е наличието на 
раздразнение и болезненост.

l Наличие на профузно кър-
вене при сондиране – ако няма 
други белези на възпаление е по-
скоро травматично

l Възможна е супурация при 
сондиране/натиск на пери-им-
плантните меки тъкани

l Дълбочина при сондиране – 
увеличена в сравнение с начални 
нива, регистрирани при поставя-
не на протетичните елементи ( су-
праструктурата).

l Рентгенографско изследване 
– липса на загуба на кост над ни-
вата на началното костно ремоде-
лиране през първата 1 година след 
поставяне на супраструктурата.

3. ПЕРИ-ИМПЛАНТИТ
Патологично състояние засяга-

що тъканите около остеоинтегри-
рали и функциониращи дентални 

импланти, характеризиращо се с 
възпаление на периимплантната 
мукоза и прогресираща загуба на 
периимплантна кост. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
l Наличие на клинични беле-

зи на възпаление, в комбинация с 
наличие на профузно кървене при 
сондиране.

l Възможна е супурация при 
сондиране/натиск на пери-им-
плантните меки тъкани

l Дълбочина при сондиране – 
увеличена в сравнение с начални 
нива

l Рентгенографско изследва-
не – прогресираща костна загуба 
надвишаваща нормалното за пър-
вата година крестално ремодели-
ране в сравнение с начални нива.

l При липса на начална рент-
генография – ниво на костта ≥ 
3мм от имплантната платформа, 
при наличие на PPD ≥ 6мм и про-
фузно BoP

РИСКОВИ ФАКТОРИ
o история на пародонтални за-

болявания 
o тютюнопушене
o лъчева терапия
o неконтролиран захарен диа-

бет
o неефективна орална хигие-

на.
o липсата на достатъчен обем 

кератинизирана гингива.

4. НЕДОСТИГ НА ПЕРИ-
ИМПЛАНТНИ МЕКИ ТЪКА-
НИ И КОСТ

A. КОСТЕН ДЕФИЦИТ ПРЕ-
ДИ ИМПЛАНТАЦИЯ

1. Зъбна загуба
2. Травма при зъбна екстрак-

ция
3. Пародонтит
4. Ендодонска инфекция
5. Вертикални коренови фрак-

тури
6. Обща травма
7. Недостатъчна костна висо-

чина в дисталните сегменти на 
горна челюст (зоната на синусния 
под).

8. Системни заболявания

B. КОСТЕН ДЕФИЦИТ СЛЕД 
ИМПЛАНТАЦИЯ

1. Налични дефекти при здра-
ва периимплантна кост

2. Неправилно позиционирани 
импланти

3. Периимплантит
4. Механично претоварване
5. Липса на достатъчна дебе-

лина ма пери-имплантните меки 
тъкани

6. Системни заболявания

C. МЕКО-ТЪКАНЕН ДЕФИ-
ЦИТ ПРЕДИ ИМПЛАНТАЦИЯ

1. Зъбна загуба
2. Пародонтални заболявания
3. Системни заболявания

D. МЕКО-ТЪКАНЕН ДЕФИ-
ЦИТ СЛЕД ИМПЛАНТАЦИЯ

1. Липса на букална костна 
стена (имплантна дехисценция)

2. Липса на папиларна височи-
на

3. Липса на кератинизирани 
тъкани

4. Зъбна миграция и  растеж на 
челюстните кости
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 5. Терминът биологична ширина се заменя със супракрестални аташирани тъкани. До момента биологичната ширина се дефинира като „сумарно апико-ко-
ронарно измерение на свързващия епител и супракресталното съединителнотъканно прикрепване (атачмънт)“. Въпреки, че досега този показател се приемаше 
за константа (2.04mm), е установена значителната му хистологична вариабилност. По тази причина се приема терминът „супракрестално тъканно прикрепяне 
(атачмант)“. Проникването на ръбове на конструкции в тази структура е свързано с възпалителни процеси и/или загуба на пародонтална поддръжка, но остава 
неясна причината – дентален биофилм, травма, токсичност на материали или комбинация от тези фактори.

6.   Повърхностните характеристики на денталните материали и позицията им спрямо тъканите определят и пародонталния отговор. Установен е праг на 
повърхностната набразденост от 0.2 микрометъра, над който плаконатрупването нараства експоненциално.
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Обичам да пътувам и после 
да описвам емоциите и най-
интересното от страните, 

които посещавам. С Кюрдистан 
се затрудних. Сложната ситуация, 
в която е ситуирана страната от 
столетия насам и липсата на дър-
жавност, я поставят в положение, 
което трудно се коментира. 

Кюрдите, повече от четиридесет 
милиона, са разпределени в чети-
ри държави: Турция, Иран, Ирак и 
Сирия. Гените им идват от мидий-
ците, носители на стара държавна 
традиция, предшестваща Персия. 
Едната от люлките на цивилизаци-
ята – Месопотамия, е разцъфтява-
ла по земите между реките Тигър 
и Ефрат, където за съжаление до 
днес се чува грохотът на оръжия-
та. Един народ не може да намери 
своето парче земя.

Арабите наричат областите, на-
селени с кюрди, „Джебел“ (в пре-
вод – възвишенията), а по-късно 
стават известни като Кюрдистан. 
Много княжества, емирства, фе-
одални владения през Среднове-
ковието. След установяването на 
Сафевидите иранците започват 
целенасочено да унищожават са-
мостоятелността на кюрдските 
княжества. По-късно териториите 
на кюрдите попадат в гранична 
зона между Османската империя и 
Иран. Преките потомци на велики-
те мидийци, оглавявали световна 
империя, са лишении от политиче-
ска власт и са разкъсани между две 
враждуващи империи, нито една 
от които до самия край не е своя 
за кюрдите. С иранците ги свързва 
общият индоевропейски произход, 
древните зорастрийски корени и 
близостта в езика. С турците – су-
низмът и общият номадски начин 
на живот, който ги прави съюзни-
ци още в епохата на селджукските 
турци. Решителният конфликт за 
кюрдска национална независимост 
идва с края на Първата световна 
война, когато многоетническата 
Османска империя се разпада и от 
оцелялата ѝ централна част се фор-

мира Турция. Тогава в Кюрдистан 
започва движението за създаване 
на собствена държава. Много дати 
и години почти без резултат до 
1991 г., когато в Северен Ирак под 
мандат на ООН се обявява автоно-
мен Кюрдистан. Правителството 
им почти не работи. Вечно някой 
е против някого. В момента са под 
опеката на САЩ. Има много аме-
рикански училища, болници, но 
никой не знае докога ще са прия-
тели.

Политическата вражда между 
клановете Барзани и Талабани 
датира от десетилетия и съпер-
ничеството им е причинило дори 
гражданска война, взела хиляди 
жертви през 90-те. 

В наши дни старото поколение 
предава щафетата на деца и вну-
ци. Дори от съперничещи лагери 
кюрдските политици са нещо като 
голямо семейство. Разбиването на 
двата политически клана и най-ве-
че съперничеството им е крачката 
към новото бъдеще.

Кюрдите не са араби. Съвсем 
различен език в две разнородности. 
Мнозинството от кюрдите принад-
лежат към сунитския ислям, като 
имат остро възприятие за различи-
ята си с другите народи, пазейки 
своята идентичност непокътната. 
Тази идентичност представлява 
собствен кюрдски хоризонт, който 
в продължение на много векове е 
тясно свързан с планините и доми-
нацията им в ландшафта. 

Тази идентичност е най-ярко из-
разена в неортодоксалния феномен 
на йезидизма – особено, уникално 
религиозно течение. Най-дълбоки-
ят му пласт е зорастризмът („До-
бра мисъл, добра дума и добро 
дело“), учението за седемте архан-
гели, почитането на огъня и покло-
нението пред слънцето. Следите на 
юдео-християнството при йезиди-
те виждаме в запазените обреди на 
кръщаването и причастието с вино 
на трапезата. Последният слой в 
комплексната религия са суфист-
ките традиции. 

Малката ни група от четирима 
души се срещна с техни предста-
вители. Името им идва от първия 
Омаядски халиф – Язид. Намира-
ме се в долината Лалиш – свещено 
място с гробница на основна фигу-
ра от вярата язиди. Храмовете са на 
възраст над четири хиляди години. 
Основинят храм е построен от шу-
мери на ранната месопотамска ци-
вилизация. Хиляда години сл.н.е. 
храмът се превръща в гробница на 
„пауновия ангел“ – едно от седем-
те свети същества, на които Бог е 
поверил света след създаването му. 
Йезидите вярват, че Ноевият ков-
чег за първи път е ударил сухата 
земя след Потопа и затова е родно 
място на новата цивилизация. 

На стенопис легендата разказ-
ва за черната змия, която запушва 
пробитото дъно при удара. Ной 
с вдигната ръка на кораба я при-
вества. Черната змия е на почит 
в Лалиш. Според летоброенето в 
земите на йезидите в момента е 
3750 година. За сравнение кюрдска 
година е 2719,  а мюсюлманска – 
1448. 

Светена вода могат да пият само 
изповядващите религията. Баща 
ми с достолепните си години поис-
ка вода и така всички се докоснах-
ме до нея.

Като поклонник изпълних две 
задължителни неща: в долината 
навсякъде се ходи абсолютно бос 
в знак на уважение и поклонение 
към боговете. Второ, никога не 
стъпваш по праговете на храмове-
те, там спят ангелите. Те са седем 
на брой. Най-важният произлиза 
от огъня и затова в тъмната част на 

денонощието горят свещи и факли. 
Има пазач, който напомня на всяка 
крачка за опазването на ангелите. 
Храмовият комплекс е издълбан в 
монолитна скала, преходни поли-
рани помещения и някъде в дъно-
то, до което не достигнах, е басей-
нът с изворната светена вода.

Манастирите са в изобилие в 
Северен Ирак. Имало е силно ев-
рейско присъствие, а после и хрис-
тиянско. Най-много си харесах ма-
настира Раван Хормизд в района на 
еврейския и по-късно християнски 
Алкош. Всичко е изсечено в скали 
на стръмен планински терен.

Манастирът „Св. Матей“ е само 
на 20 км от Мосул и е един от най-
старите в Иракски Кюрдистан,  
основан през 363 г. от отшелника 
Матей. Всъщност Кюрдистан е 
комплекс от планини, прорязани 
от големи  пълноводни реки и до-
лините около тях. Има четири ясно 
изразени сезона. Може би трябва-
ше пътуването да е пролетта, но 
все пак се справихме с 43оС сеп-
темврийска жега. Къпахме се във 
водоеми, които е ползвал и Саддам 
Хюсеин. За този човек чух  какво 
ли не...

Според времето и обстоятелства-
та в една разкъсана от враждуващи 
кланове страна, от напиращите 
велики сили по следите на нефта, 
историята ще оцени постъпките 
му. Пътищата му са с 3 ленти и ед-
нопосочни. Вият се в цялата стра-

на. Така предполагам е лавирал с 
великите сили. В същото време 
видях мемориала в Халабджа. 
16.03.1988 г., 11 часа.

Атаката в Халабджа е призната 
за геноцида Анфал, проведен сре-
щу кюрдския народ от иракския 
режим на Саддам Хюсеин през 
2010 г. Химическият Али бе при-
знат за виновен в нареждането за 
нападението и осъден на смърт 
чрез обесване. Видях въжето му, 
изложено в една стъклена витри-
на. Гледах и се питах, а кой все 
пак му побутна нервнопаралитич-
ния газ??? На същата витрина бяха 
част от фотоапаратите, с които на 
17.03.1988 г. деветима журналисти 
от Дания, Иран, Турция, Швеция... 
информират света. Хубавата нови-
на: Халабджа е със 70 000 жители 
на иранската граница и 2 дни пре-
ди това е завзет от иранската армия 
в края на Ирано-Иракската война. 
Има изтичане на информация и 50 
000 се изтеглят в планината по по-
сока Иран на 15.03.1988 г. На дру-
гия ден в 11 ч. градът е атакуван с 

химически бомби, които приличат 
на увеличена гъба пърхутка, която 
при удар в земята се пука. Може 
би щяха да са по-малко жертвите 
от 5000, но всички са хукнали към 
реката поради болките от изгаря-
ния, а водата предварително е била 
отровена и най-много трупове е 
имало край нея. Още 10 000 ране-
ни, носещи последствия и до днес 
и 300 безследно изчезнали деца.

Емблемата на трагедията е баща, 
паднал, почти захлупен върху мал-
кото си момиченце, разбира се, 
двамата мъртви. Това е една от 
първите снимки, обиколили света. 
Оказва се баща на осем момичета и 
двама синове плюс жена му. Всич-
ките мъртви! Друга емблематична 
фотография на камион, който се е 
опитал да спаси 40 души. Времето 
не достигнало. Газът е връхлетял. 
На другия ден около камиона има 
37 трупа и 3 живи, без да знаят 
защо и как са оцелели. Единият от 
живите – тинейджър, учи право и 
застава срещу Саддам Хюсеин на 
процеса му. Общите гробове са 
потресаващи. Малката ни група 
почти се разпадна пред човешката 
трагедия. 20. век – кой, кого, защо?

Знаете ли колко анемично и бав-
но са реагирали вече информи-
раните държави по света? Мисля 
си как са се чудили за ответната 
реакция, нали всички са му били 
приятели на Саддам Хюсеин? На 
онези забранени за снимане витри-

ни видях свидетелствата за смърт-
ни актове на двамата му синове. 
Снимка преди и след смъртта. Това 
пък кому е нужно? Изглежда от-
вратително. Извикаха наблюдателя 
и аз снимах. Не зная защо го на-
правих. Ей така, и аз да съм лоша. 
Пред толкова смърт и документи за 
смърт, моята снимка е нищо...

Жена му, двете му дъщери са под 
протекцията на краля на Йорда-
ния. Едната от тях е издала книга 
за Саддам Хюсеин.  Ще я потърся. 
Ще се опитам да видя онова, което 
е между бялото и черното.

Трагедията в Халабджа е част 
от кампанията Ал-Анфал, геноцид 
срещу иракските кюрди с общо 
100 000 жертви. Част от жертвите 
са в червения затвор или Амна Су-
рака (прилича на камбоджанския 
Тооl Seng) в Сулеймания. На двете 
места използват сградите не само 
за затвор и изтезания, но и за про-
изводство на химическо оръжие. 
Още помня какво видях в камбо-
джанския червен затвор. Тук ня-
мах късмет, защото превърнатият в 

музей Амна Сурака беше затворен. 
Музейните работници дълго са 
били без заплата и им беше дошло 
до гуша...

Танкове, оръдия, дупки от огне-
стрелно оръжие по стените и лоша 
енергия. 

Кюрдската Пешмерга осво-
бождава затвора на 09.03.1991 г. 
Pesmerge означава „хора, гледащи 
смъртта в лицето“. Това е тяхната 
армия. В днешно време са на всич-
ки разделителни постове между 
отделните райони, а те не са ни-
как малко. Пазят необезопасените 
минни полета в страната, пазят и 
последните остатъци от разруше-
ните дворци на Саддам Хюсеин. 
Колко по-добре би било да ги оста-
вят за туристи, гости и за истори-
ята... но уви, всичко е разграбено 
до голи стени от местните, които 
са живеели наблизо. Минало, за-
минало. Близо до един от летните 
му дворци има естествен водоем. 
Разбирал е от местоположение, 
природни красоти и прочие. Беше 
ми много топло. Гидът ми разреши 
да се изкъпя и поплувам. Май не 
беше обичайна гледка, защото се 
събраха доста сеирджии.

От т.н. зимен дворец снимах не-
вероятен залез. Може би по-атрак-
тивно е как в сумрака се появяват 
светлините на нефтените кладен-
ци. Предполагам, че Саддам Хю-
сеин се е любувал на второто. За 
съжаление дори електрическите 

И З В Ъ Н  К А Б И Н Е Т А

РАЗЛИЧНА, ТРУДНА И 
ИНТЕРЕСНА ДЕСТИНАЦИЯ

Кюрдистан – при седмината архангели
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стълбове покрай пътя до двореца 
са изтръгнати.

Древните храмове от Шумер и 
Месопотамия някак са с размит 
образ в непрекъснатите военни 
и полувоенни действия в земята 
между Тигър и Ефрат. Сърцето ме 
заболя, когато видях разрушени 
зорастрийски барелефи от бомби-
те, но не зная точно коя граждан-
ска, международна или на Саддам 
Хюсеин офанзива срещу кюрдите. 
Тези прецизно изработени бареле-
фи, също както в Иран, са повале-
ни във водоеми или в подножието 
на каньоните, където били изсече-
ни. В района на град Dohuk, близо 
до повалените фигури, има дре-
вен акведукт, но не от керамика 
като римските, а изсечен в скала 
и започващ от извора. Вижда се 
началото с голям дебит, но после 
бомбите са разрушили хода на ка-
менното корито. Представям си 
какво е станало с Палмира в Си-
рия. По-скоро не искам да си пред-
ставям.

На друго място близо до пещера-
та Шанадар посетихме зорастрий-
ски храм, незасегнат от военни 
действия. Площадката пред хра-
ма е на 30 м височина от земята в 
скален масив. За любители и по-
сещения има направена виеща се 
желязна стълба. От площадката се 
влиза в основно помещение и още 
по едно вляво и вдясно. Акустика, 
прецизност. От основната зала по 
стълбище се слиза на 8 метра дъл-

бочина в нова зала. Всичко това с 
вход 30 м над земята... През 1957 
г. в пещерата Шанадар са откри-
ти скелети на 60 – 80 000 години. 
Къде отива теорията за неандерта-
леца? До скелетите има вкаменели 
венци, цветя, жито! И разказаха за 
лекарства, но не разбрах под каква 
форма. Все още се изследват и са 
по известните музеи в света. Най-
известният скелет Нанди живее 
в Смитсъновия институт в САЩ. 
Видях мястото, където лежат не-
разкопаните неандерталци.

В днешния град Амадия, из-
вестен като „град в небето“, най-
интересна ми се видя една порта, 
достроена в изсечена монолитна 

скала с няколко преходни помеще-
ния и осигуряваща връзка с всич-
ко – къщи, хора, животни, което е 
върху плато, отрязано с каменен 
отвес от всички страни. Дострое-
ната порта върху отвора е по-стара 
от 2000 години. Старата джамия и 
синагога са много по-млади и не 
ми направиха впечатление.   

Пътувахме до град Захо, за да 
видим римския мост „Dalal“. Не 
зная защо са го кръстили римски. 
Точно като Дяволския мост край 
Ардино. В днешно време са поста-
вили каменен парапет, предпазна 
мярка, но изглеждаща като кръп-
ка. Нашият е много по-прецизен и 
автентичен. Взирах се от високото 

във водата. Жега, но наличието на 
много вода в Кюрдистан е успоко-
яващо и добре за селското стопан-
ство. Цветът на водата се определя 
от минералния състав на почвата. 
Не зная точния състав, но нався-
къде се шири изумруденозелено, 
синият цвят. Пълноводни, цветни 
и плодородни!

Има един участък на р. Тигър, 
където се срещат границите на 
Сирия, Турция и Северен Ирак, 
Кюрдистан. Много вода, една 
църквичка на иракския бряг, ба-
гери на сирийския, силуети на 
турския. Слънчев ден. Това е на 
пръв поглед. Тръгнах си доволна, 
но след малко от двете страни на 
пътя видях лагерите със сирийски 
бежанци. Уж всичко е нормално, 
но наличието на бодлива тел и 
огражденията те свалят на земята. 
Чувствах се неловко, децата искат 
бонбони, несъзнателно оглеждам 
смесените им съзъбия... 21. век. 

Наследниците на древен Ур се 
намират под многогодишен об-
стрел на събития, войни, лъжи... 
Лично не съм убедена, че ще имат 
своето парче земя. Прекалено тлъс-
то е. То Месопотамия, Шумер, Ур, 
четири сезона, много вода, много 
нефт и един народ, който все някой 
го води. В момента са се хванали за 
американците. Те им строят болни-
ци, много училища и се препода-
ва на английски език, но докога? 
Никой не вярва в приятелства. А 
интересите на кюрдите и великите 

сили се разминават. Предизвестен 
ли е краят? Може ли да се повто-
рят вече минали събития? Сложно, 
а колко гостоприемен и усмихнат 
е кюрдският народ! Войниците на 
Пешмерга ни питаха дали ги под-
крепяме. Има ли значение! Или 
моралната подкрепа е все нещо? 
Заминахме много вятърничаво. Ако 
сега отново трябва да повторя, ще 
помисля повече. Ако някой се готви 
за Северен Ирак, да изчака, да по-
мисли.  Получи се нещо като завър-
шек и няма смисъл да се връщам 
към природния феномен – дефиле 
Барзани. Уникално. Град Акре с 
древната цитадела без установена 
начална дата на строеж. Село Zalm, 
почти на границата с Иран и преди 
това гранична фронтова линия във 
войната между Иран и Ирак. Краси-
вият водопад извира с огромен де-
бит от иракска страна. Дава живот 
и храна на огромна долина.

Различна, трудна и интересна 
дестинация. Политическите съби-
тия винаги усложняват живота на 
кюрдския народ. Военните дейст-
вия в 21. век са най-нередното и 
най-неподходящо нещо за разви-
тието на една държава.

Моят съсед и добър приятел Пе-
тьо често повтаря: „Най-хубавото 
нещо в живота ми е, че съм живял 
без война и не познавам военните 
действия“.  

Д-р Н. Читалова, заклет пъте-
шественик и любител на Азия  

Д-р Александър Киряков от 
Хасково спечели голямата 
награда „Дентален мени-

джър на годината“ и статуетката 
„Адмира“. Наградата му бе връ-
чена от зам.-министъра на труда 
и социалната политика Султанка 
Петрова на тържествена церемо-
ния в хотел „Маринела“ на 2 ноем-
ври т.г. в София. 

Събитието уважиха над 150 гос-
ти както официални лица, така и 
представители на целия дентален 
спектър.

Сред официалните гости бяха 
председателят на Българския зъ-
болекарски съюз д-р Николай 
Шарков, главният секретар д-р 
Борислав Миланов, зам.-предсе-
дателите на БЗС д-р Д. Станчева-
Забуртова, д-р Тодор Кукуванов и 
д-р Валентин Павлов. Деканът на 
ФДМ – София проф. Андон Фил-
чев също бе сред официалните гос-
ти и прочете поздравителен адрес.

За 10 г. над 100 дентални практи-
ки и зъботехнически лаборатории 
от цялата страна са участвали в 
конкурса.

Първа награда в категория „Ден-
тален мениджър на клиника“ по-
лучи дентална клиника „K-Dent“, 
Пловдив, д-р Павел Кръстев.

С първа награда в категорията 
„Дентален мениджър на кабинет“ 
бе отличена дентална практика 
„Созопол Дент“, Созопол, д-р Еле-
на Котакова. Тя получи и грамота 
„Дентален мениджмънт с отдаде-
ност и сърце“.

БЯХА РАЗДАДЕНИ 
И МНОГО СПЕЦИАЛНИ 

НАГРАДИ

За първи път журито на конкурса 
учреди нова награда – „Дигитален 
дентален мениджър на година-
та“. Неин носител е д-р Неделчо 
Ситнов, дентална клиника „Сити 
Дент“, Пазарджик, с конкурентно 
предимство и принос – дигитални-
те технологии в помощ на българ-
ските дентални практики. 

„Ключът към успеха“ – специал-
ната награда от името на Асоциа-
цията на денталните мениджъри 
в България (АДМБ), стана прите-
жание на д-р Красимир Аврамов 

и д-р Мила Стоянова, ортодонтска 
практика „Smile Art“, Варна.

Най-зъболекарската награда 
– „Фамилната дентална практи-
ка – традициите раждат бъдеще-
то“, отиде при д-р Асен Маринов, 
„Дента Консулт“, София. Той ста-
на носител и на наградата за „Еки-
пен дентален мениджмънт“.

През миналата година д-р Бори-
войе Чирич, Сърбия, взе участие в 
конкурса.

През тази се включи нашата 
сънародничка д-р Десислава Дер-
мастя със собствена практика в 
Любляна, Словения. Д-р Дермастя 
бе отличена с наградата „Дентална 
практика с предприемачески дух и 
визия за бъдещето“. 

Наградата „Инвестиции с ясен 
фокус“ получи д-р Смилен Сми-
лов, София, дентални клиники 
„София Краун“.

Отличието „Дентални каби-
нети с измеренията на клиника“ 
бе дадено на дентални кабинети 
„Вита Дент“, Пловдив, д-р Хари 
Ховагимян и Емилия Ангело-
ва-Ховагимян. Специално за д-р 
Хари Ховагимян и Емилия Анге-
лова-Ховагимян журито отбеляза: 
„Впечатли ни и един проект, върху 
който собствениците и управители 
на тази практика работят и който е 
свързан с безопасността на паци-
ентите. На пациентите изобщо в 
България. Пожелаваме им успех!“.

Водещи на церемонията бяха 
д-р Неделя Щонова, за първи път 
в тандем с д-р Димитър Ковачев от 
Пловдив. 

Тъй като конкурсът „Дентален 
мениджър на годината – Адми-
ра“ е изцяло български патент, по 
случай неговата 10-годишнина 
церемонията по награждаването 
премина под знака на българското. 
Водещите бяха облечени в народ-
ни носии, а церемонията бе откри-
та от гайдаря Динко Палазов. Д-р 
Неделя Щонова поднесе приятна 
изненада – изпя родопската народ-
на песен „Бела съм, бела, юначе“.

По случай 10-годишнина на кон-
курса д-р Венета Павлова, пред-
седател на журито и зам.-предсе-
дател на АДМБ, връчи почетни 
плакети „За доверие и партньор-
ство“ на партньорите на АДМБ 
през годините, а на БЗС грамота за 
„Цялостна безрезервна подкрепа и 
доверие към АДМБ и конкурса за 
дългогодишно коректно партньор-
ство в името на просперитета и 
авторитета на прекрасната ни про-
фесия“.

За 10 години над 100 дентал-
ни практики и зъботехнически 
лаборатории от цялата страна са 
участвали в конкурса. От Асенов-
град, Бургас, Благоевград, Варна, 
Враца, Видин, Габрово, Дряново, 
Елин Пелин, Карнобат, Козлодуй, 
Момчилград, Плевен, Пловдив, 

Павликени, Пазарджик, Перник, 
Русе, София, Созопол, Сандански, 
Стара Загора, Тервел, Тутракан, с. 
Телиш, Хасково, с. Црънча, Шу-
мен. И вече от Словения и Сърбия.

За първи път в историята на кон-
курса голямата награда „Дентален 
мениджър на годината“ 2019 и ста-
туетката „Адмира“ е с адрес – Ха-
сково.

Журито прецени, че една от най-
престижните награди – „Българска 
дентална клиника с европейски 
измерения“ – отива в историята. 
Мотивите за това решение: „За 
тези 10 години – представете си ги 
като стъпала, ние установихме, че 
българските денталните практики, 
участващи в конкурса, се изкач-
ваха и постепенно стигнаха най-
високото стъпало – европейското. 

Днес можем да направим заклю-
чението, че българските дентални 
практики, участвали в конкурса, са 
с европейски измерения. Те изво-
юваха тази награда, те са нейните 
носители, за себе си, за своите па-
циенти.“

През годините Асоциацията на 
денталните мениджъри в България 
редовно е инициирала и участва-
ла в благотворителни каузи. През 
тази година каузата на АДМБ е по-
различна. 

Тя бе обявена от д-р Мария Са-

пункьова, Русе: Каузата ни ще 
бъде посветена върху това да по-
вишаваме знанията, уменията на 
българските студенти по дентална 
медицина как да управляват своите 
дентални практики, когато напус-
нат студентската скамейка. Ще ор-
ганизираме за първи път семинар 
специално за тях, за да им дадем 
основа, за да ги подготвим за па-
зарната среда, в която те ще търсят 
своето място. Струват си усилията 
бъдещите ни млади колеги да по-
лучат нашата подкрепа“.

В журито на конкурса бяха вклю-
чени д-р Венета Павлова, пред-
седател на журито, г-жа Мария 
Шишкова, управляващ съдружник 
на „Еймс Хюман Кепитал“, д-р 
Силвия Димитрова, зам.-председа-
тел на БЗС, д-р Диана Бушкалова, 

председател на АДМБ, д-р Нелия 
Михайлова от УС на АДМБ, Д-р 
Павел Панов, София, победител в 
конкурса за 2018 г., д-р Мария Са-
пукьова, Дентална клиника „Дуко-
ви“, Русе, победител в конкурса за 
2016 г., д-р Константин Думанов, 
фирма „Дентакон“, д-р Радослав 
Таков, победител в конкурса за 
2015 г. В състава му влиза и Сер-
гей Пенов, издател на „Стоматоло-
гичен свят“. 

Асоциацията на денталните 
мениджъри в България

ДЕСЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА 
„ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА“

Победителите в отделните категории

На БЗС бе връчена грамота за „Цялостна безрезервна подкрепа и 
доверие към АДМБ и конкурса за дългогодишно коректно партньор-
ство в името на просперитета и авторитета на прекрасната ни про-
фесия“.
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ПРОДАВА

Продавам дентален микроскоп 
"УВАРОВ", с таванно окачване. 
гр. София, тел: 0878 753248, 0889 
642906, д-р Николов

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 разработен дентален 
кабинет в курортния град Китен. 
Работи се целогодишно. За под-
робности - тел. 0898737059

Продава се зъболекарски юнит 
Текмил със стол за стоматолога. За 
контакти 0896 70 50 55. 

Продавам турбинен наконе-
чник с пушбутон. Може и с из-
бивач! Марка "Rein" Цена 100лв. 
тел:0878671036 Д-р Божинова.

Продавам останали пособия за 
оборудване на стоматологичен ка-
бинет на атрактивни цени! (Петри-
та; провизорни корони; мензури и 
др.) тел: 0878671036

Продавам стоматологичен юнит 
"Media"в отлично състояние пери-
ферия, турбинен наконечник и дру-
ги.Приставки за ел.диагностика 
и ел. каутеризация,наконечници. 
Цена: 500лв.Д-р Божинова тел. 
0878671036

Продавам ЮС-5М, нова комп-
ресорна уредба, сменени шлаухи, 
стола е с нова тапицерия, слюно-
смукател, работеща. тел. за кон-
такт - 0887 52 66 44.

Продавам пълно стоматоло-
гично оборудване на изгодна цена 
с 2бр.стом.стол.(текмил, дент-
сан) 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 ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с компре-
сор. 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 работе-
ща, 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, работе-
щи и в момента. Практиката е от 
1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар Сто-
ев” № 1. За контакти: Д-р Лилова 
– 0889 59 76 29

Продавам стоматологична ма-
шина 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 ма-
шина "Адонис" с горно окачване,с 
компресор. Машината е в много 
добро състояние. Телефон за кон-
такт 0898 735 631

Продавам помещение 24 кв. м., 
работещ оборудван зъболекарски 
кабинет, намиращ се в гр. Плов-
див, бул. ”Васил Априлов” № 132 
- 0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 
765 295

Продава се дентален юнит 
Tekmil със стол за стоматолог. За 
контакти: 0896 70 50 55

ДАВА ПОД НАЕМ

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

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

Давам смяна/кабинет под 
наем идеален център, оборудван. 
Контакт: Димитрова - 0087697517

Дава се смяна под наем в дента-
лен кабинет на 2 Общински Дента-
лен център в сградата на ДКЦ 7 до 
Централна гара София. Преферен-
циална общинска цена с включени 
в наема консумативни разходи и 
разрешителни. Наема включва също 
така санитар, охрана, автоклавира-
не инструментариум, събиране на 
опасни отпадъци и други. Справки 
делнични дни тел. 02/ 8033951-су-
трин и тел.02/8033953 

Дава се под наем оборудван зъ-
болекарки кабинет в центъра на гр. 
Стара Загора. За контакти 0896 70 
50 55

Давам ново оборудван стома-
тологичен кабинет под наем. гр. 
София, квартал Надежда, д-р Йор-
данова тел. 0887 05 99 69

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална 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 ден-
тален кабинет под наем в гр. Плов-
див, 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 сто-
матологичен кабинет в гр. Плов-
див. За информация: 0897/ 988 845

Дава се под наем смяна и ка-
бинет /дентален/, обзаведен, обо-
рудван, 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 контак-
ти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ 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 сто-
матологичен кабинет в гр. Плов-
див За контакти: 0898 35 75 34 – 
Д-р Петрова

Давам смяна под наем в обо-
рудван дентален кабинет намиращ 
се до Германо-българската лабора-
тория в гр. Пловдив, кв. Съдийски 
- Д-р Трендафилов - 0877 76 90 99. 

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в центъра на 
Пловдив, - Д-р Раянлиев - 0887 
532 736.

ТЪРСИ

Дентална клиника "Бургас-
дент" гр. Бургас търси да назначи 
лекари по дентална медицина на 
процент. CV-тата си можете да из-
пратите на мейл: info@burgasdent.
com, Д-р София Буджева

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

Стоматологичен кабинет в 
град Варна търси лекар по дентал-
на медицина за работа на процент. 
За контакти - 0883333078 Д-р Ива-
нов.

КАЛЕЙДОСКОП

РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
Уведомяваме Ви, че редовното Отчетно-изборно 

събрание на РК на БЗС – Пловдив ще се проведе 
на 14.03.2020 г., събота, от 10.00 часа в зала „Аула 
Магна” при ФДМ – гр. Пловдив, бул.”Христо Бо-
тев” № 3, при следния проект за дневен ред :

1.Отчет на Председателя на РК на БЗС – Плов-
див за дейността.

2.Отчетен доклад на Председателя на КК към РК  
на БЗС – Пловдив. 

3.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ към 
РК на БЗС – Пловдив.

4. Финансов отчет за 2019г.
5.Обсъждане и приемане на проекто-сметка 

2020г.
6.Избор на УС, КК, КПЕ и делегати за конгреса 

на БЗС.
7.Избор на лекар по дентална медицина на го-

дината.
8. Разни.

Предложения за промени в дневния ред и нор-
мативните документи на РК на БЗС – Пловдив се 
подават до 14.02.2020г. в офиса на колегията. 

Регистрация: от 9.00 часа до 10.00 часа.

За регистрация носете членските си карти!

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА 
РК НА БЗС ГР. БУРГАС

22.02.2020-събота в зала ”Ахело” на гранд 
хотел „Приморец” гр. Бургас

 П Р О Г Р А М А

9,00-9,30 Регистрация
9,30-11,00 Естетичен анализ, планиране и проте-

тични проблеми. Решения  
11,00-11,30 кафе пауза
11,30-13,00 Удължаване на клиничните корони в 

естетичната зона и протезиране. Случаи с мекотъ-
канна аугментация и покриване на рецесии 

13,00-14,00 обяд
14,00-16,00ч Комплексни проблеми в естетична-

та зона 

Лектор:д-р Венцеслав Станков

Такса за участие:
Членове на РК гр.Бургас-безплатно
Членове на други колегии-30 лв.
Регистрацията е с членски карти

За контакти: 056/816440; 0875333694

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
Уважаема д-р Заранкова, 
РК на БЗС - Пловдив Ви поздравява с предсто-

ящия юбилей! 
Бъдете здрава, все така енергична и успешна и 

достоен пример за подражание! 

С обич и уважение от колеги и приятели!

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

те  годишнини на д-р Незабравка Янчовичина, 
д-р Валентин Марин, д-р Галина Богданова и д-р 
Юлия Френгова, като им пожелава  здраве, много 
късмет, лично щастие, истински хора до тях , чу-
десни мигове и много лични и професионални ус-
пехи.

УС на РК на БЗС-Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК 
НА БЗС - ГР. БУРГАС

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви,че редовното годишно отчетно-из-

борно събрание на РК на БЗС гр.Бургас, ще се прове-
де на 21.03.2020 год. /събота/ от 9,30 часа в зала „Ахе-
ло” на Гранд хотел „Приморец”, гр. Бургас.

Пълният дневен ред ще получите на имейлите си.

Д-р София Буджева  
Председател на РК на БЗС-гр. Бургас
За контакти: 056/816440; 0875333694

РЕДОВНО ОБЩО  
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 

СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС
УС на СРК на БЗС взе решение за провеждане-

то на Редовно общо отчетно-изборно събрание на 
СРК на БЗС на 11 Април 2020 г. в зала „Европа“ на 
Парк хотел „Москва“.

Бланка за протокол за избор на делегат на ОС на 
СРК на БЗС за Мандат 2020-2023 можете да наме-
рите и изтеглите от сайта на СРК на БЗС: WWW.
bzs-srk.bg.

УС на СРК на БЗС

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО 
РЕГЛАМЕНТИРА 
СЪСТРАДАТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА 
ЛЕКАРСТВА 

Законовите промени засягат всички пациенти, кои-
то не могат да бъдат лекувани удовлетворително с 
помощта на разрешен лекарствен продукт. Състрада-
телната процедура ще даде шанс страдащите от хро-
нично или тежко инвалидизиращо заболяване, както 
и на такива със заболяване, което може да се счита 
за животозастрашаващо. Очаква се онкоболните да 
са сред групата пациенти, които ще имат най-голям 
достъп до нея.

Чрез регламентирането ѝ ще се даде възможност на 
пациентите да получат достъп до иновативно лече-
ние, когато липсва алтернатива. Лечението ще се осъ-
ществява единствено в лечебни заведения за болнич-
на помощ и комплексни онкологични центрове, за да 
могат пациентите да бъдат проследявани от съответ-
ните специалисти в условия, гарантиращи най-високо 
ниво на компетентност.

Лицата, които ще осъществяват програмите за 
състрадателна употреба са задължени да осигуряват 
всички финансови средства, необходими в процеса на 
лечение. 

ЗАЕДНО ЗА ПОВЕЧЕ ЗДРАВЕ

Средната оценка, която участниците в проведеното 
изследване дават, е три. Приблизително 70% от учас-
тниците в анкетата смятат, че посоката, в която се раз-
вива българската здравна система е негативна. Едва 
13% дават положителен отговор. Ниското качество 
на лечението у нас е основен проблем за българското 
здравеопазване според 46% от анкетата. Около 43% 
от тях посочват като водещ проблем високото допла-
щане за медицински услуги, а 40% - доплащането за 
лекарства.

Според изследването обаче при реален сблъсък със 
здравната система хората променят оценката си и да-
ват различни отговори. Близо 40% от участниците са 
удовлетворени от здравното обслужване у нас, а 53% 
не са.  Хората имат високо доверие в медицинските 
специалисти - в българските фармацевти – 73%, в ле-
карите - 64%, в професионалистите по здравни грижи 
– 65%.  На 42% от анкетираните не им се е налагало да 
доплащат за медицинска помощ, 50% от анкетираните 
са доплащали.
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