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ПРОТОКОЛ ЗА 
ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ НА НОВАТА 
КОРОНАВИРУСНА 
ПНЕВМОНИЯ

КС отклони в една част искането на 66 
народни представители от 44-тото Народ-
но събрание за установяване на противо-
конституционност на разпоредби, приети 
със Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2019 г.
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ИНФЕКЦИОЗНИ  
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ФОКУС:
2019 НОВ 
КОРОНАВИРУС 
(COVID-19)

Центъра за контрол и превенция на забо-
ляванията (ЦКПЗ) предоставя важна и 
актуална информация за обществеността 
и доставчиците на здравни грижи за със-
тоянието на съобщените случаи на коро-
навирус от 2019 г. 

ПИСМО ИЗПРАТЕНО ДО ВСИЧКИ 
ИНСТИТУЦИИ, МЕДИИ, РАЙОННИ 
КОЛЕГИИ НА БЗС И ЛЕКАРИ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

КОРОНАВИРУС:
ПРОТОКОЛИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
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Ролята на лекарите по дентална медицина и медицинския персонал за предотвра-
тяване на разпространението на коронавирус. Вирусът COVID-19 се появи за 
първи път в китайската провинция Хубей и се разпространи постепенно, сега въз-
действието му достигна глобално ниво и се превърна в основна тема на дискусия 
за всички медии.

ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ 
ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ 
НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
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Към лекарите по дентална медицина за правилата 
на септика и антисептика в лечебните им заведения 
по време на извънредно положение във връзка с 
covid-19

ПЪТИЩА НА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  
НА 2019-NCOV И 
КОНТРОЛИРАНЕТО ИМ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
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Маршрутите за предаване от човек на човек на  
2019-nCoV включват директно предаване, чрез 
кашлица, кихане, по въздушно- капков път и чрез 
контакт с устните, носните и очните лигавици.

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
НА МЗ ВЪВ ВРЪЗКА С 
КОРОНАВИРУСА
Подробна информация и за медицинските специалисти, и за 
гражданите, можете да намерите на сайта на Министерство-
то на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/…/
informaciya-otnosno-noviya-…/ 
Всеки, който има въпроси, свързани с COVID-19, може да ги 
задава денонощно на информационната телефонна линия на 
министерството: 02 807 87 57

НОВИЯТ УПРАВИТЕЛ НА НЗОК Е 
ПРОФЕСОР ПЕТКО САЛЧЕВ
Парламентарните групи признаха високия му професионали-
зъм, но и отчетоха сложната ситуация, в която проф. Салчев 
поема управлението на Здравната каса. Със 108 гласа "за" , 
един против и 48 "въздържали се" от БСП проф. Петко Сал-
чев беше избран за нов управител на НЗОК. 

ОТЛАГА СЕ НФДМ -  
ВЕЛИНГРАД - 2020
Поради епидемията от коронавирус се отлага НФДМ-Велин-
град на 24 -26 април 2020. 

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

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

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

НФДМ В ГРАД БАНСКО-2020
Районната колегия на Българския зъболекарски съюз – Бла-
гоевград, ще бъде домакин на Национален форум по дентална 
медицина, който ще се проведе на 9 – 11 октомври 2020 година 
в град Банско.“

Уважаеми колеги,

Българският зъболекарски съюз 
(БЗС) в съответствие с прерога-
тивите, вменени на БЗС в ЗСОЛ-
ЛДМ и Устава на БЗС, в унисон 

със създадената висока епидемиологична 
опасност и взетите национални извънред-
ни мерки ви обръща внимание за сериоз-
ните проблеми и изконните права, които 
лекарите по дентална медицина (ЛДМ) и 
целият бранш на извънболничната ден-
тална помощ изпитват и напълно законо-
мерно настояват да се решат целесъобраз-
но и ефективно.

Следвайки логиката на процесите и 
проблемите обръщаме вашето внимание 
за следното:

I. Денталната помощ, като солиден 
специализиран дял   на първичната из-
вънболнична помощ, функционира като 
един частен и частно инвестиран и частно 
издържащ се сектор, изпълнява държав-
на задача за осигуряването денталното 
здраве в реално време и в съотвествие с 
изискванията  на епидемиологичната об-
становка.

• ЛДМ извършват своята дейност спаз-
вайки стриктно противоепидемичните 
мерки, въз основа на тяхната подготовка 
и съвест, въпреки практически невъзмож-
ностите за доставки чрез закупуване  на 
съответните материали и медикаменти, а 
пропо, с явно спекулативни цени.

• Предвид необходимостта от норматив-
но функциониране на денталната помощ, 
като един неотменим сериозен дял от до-
болничната помощ се налага в спешен 
порядък  да се вземе  съответното дър-
жавно решение - практикуващите ЛДМ 
в регистрираните лечебни заведедения 
за дентална помощ да бъдат снабдени в 

противоепидемичен порядък в извънред-
ни мерки от МЗ или съответно от ново-
създадения Логистично-координационен 
център към Националния оперативен щаб 
със съответния набор от антисептични и 
противоепидемични средства в достатъ-
чен обем (индивидуални предпазни сред-
ства, дезинфектанти и др.).

• БЗС и районните колегии на БЗС имат 
готовност да помогнат в определяне вида 
и обема и разпределението на отпускани-
те извънредни и посочените по-горе сред-
ства – още на 09.03.2020 се събра спешно 
щаб, в който участват председателя, глав-
ния секретар, зам.-председателите на БЗС 
и председателя на Контролната комисия 
на БЗС.

II. Има един много сериозен и щекотлив 
въпрос, които следва на правителствено 
ниво да обхване и мерките, подпомагащи 
последващият сериозен финансов колапс 
на малкия и среден бизнес, и притежава-
щият същата тази характеристика - дента-
лен бизнес.

• Създадената извънредна ситуация и 
призивът за социална изолация водят до 
неизбежен колапс и последващ фалит на 
дентални лечебни заведения, предвид 
техният частен самоиздържащи се от 
дейности и оборот на пациенти характер. 
Характерното за денталната помощ по за-
дължително здравно осигуряване и тази 
на частния пазар е базирана на заплаща-
не на изпълнена лечебна дейност, а не на 
принципа на брой записани пациенти (ка-
питационен принцип). 

• По примера на европейските държави, 
които не са пренебрегнали подпомагане-
то на денталната помощ, нашата държава 
чрез своите финансови и отраслови орга-
ни следва, тогава, когато реши да  подпо-

могне малкия и среден бизнес, които са 
признати за базисни икономически субе-
кти (осигуряват 12% от БВП на Европей-
ския съюз), да включи непременно в тях и 
ДЕНТАЛНАТА ЛЕЧЕБНА ПОМОЩ.

• БЗС има експертният потенциал да 
подпомогне органите изготвящи ре-
сурсните мерки за определяне включва-
нето на денталната помощ в достатъчен и 
прецизиран размер.

III. Ако пандемията от COVID 19 се 
разрасне, институциите в държавата не 
трябва да забравят, че членовете на Бъл-
гарския зъболекарски съюз, дипломирани 
магистри, лекари по дентална медицина, 
издържали всички медицински и дентал-
ни изпити, са 10 000 и много от тях, при 
призив, доброволно ще се включат като 
медицински специалисти за овладяване 
на пандемията. Призоваваме лекарите 
по дентална медицина, които желаят да 
включат като доброволци да се обърнат 
към председателите на РК, за да заявят 
това свое желание и да бъдат създадени 
списъци по места. 

IV. БЗС в рамките на своите правомо-
щия и задължения към десетте хиляди 
лекари по  дентална медицина, 
осигуряващи денталното здраве на бъл-
гарския народ, ще  п р е д п р и е м е 
ще предприеме последващи сериозни и 
конкретни действия,  насочени към 
отговорните за епидемиологичната и фи-
нансова кризисна ситуация  и н -
ституции за осигуряване здравето и оси-
гуряване съществуването на денталните  
лечебни заведения.

  
С уважение,

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Дата: 16.03.2020 г.
Изх. № 237

Предвид епидемичната обстановка, моля следете  
за възможни промени в календара на събитията!
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Ролята на лекарите по дентал-
на медицина и медицинския 
персонал за предотвратяване 

на разпространението на корона-
вирус

Вирусът COVID-19 се появи за 
първи път в китайската провинция 
Хубей и се разпространи постепен-
но, сега въздействието му достиг-
на глобално ниво и се превърна в 
основна тема на дискусия за всич-
ки медии.

По време на „Епидемията от 
Коронавирус“ въпросът за биобез-
опасността се превърна в приори-
тет, така че своевременното, вни-
мателно прилагане на протоколите 
за асептика и антисептика играе 
съществена роля в дейностите, 
провеждани в денталните практи-
ки.

Какви са указанията, които 
трябва да следвате?

1. Справедливост: отнасяйте се 
и лекувайте всички пациенти като 
равни.

2. Спазване на основните хиги-
енни правила: измивайте ръцете си 
в началото на деня и между всеки 
пациент. Не носете лак за нокти, 
тъй като той оставя вдлъбнатини, 

които могат да задържат микроор-
ганизми. Ноктите трябва да бъдат 
добре изрязани. Свалете бижута 
и часовници, които ще вземете в 
къщи по-късно.

3. Използване на лични предпаз-
ни средства:

o Престилка с опростен дизайн, 
по възможност с дълги ръкави.

o Шапки за еднократна употре-
ба.

o Латексови или нитрилови ръ-
кавици, които трябва да се сменят 
на всеки 15-30 минути, тъй като 
те губят бариерния си ефект. Не-
пременно трябва да бъдат сменя-
ни след всеки пациент или ако се 
скъсат.

o Маски от тип II или IIR (устой-
чиви на пръски). Те трябва да се 
сменят за всеки пациент и никога 
да не се съхраняват в джоба ви или 
да се поставят близо до врата ви 
(те ще бъдат замърсени с течности 
от пациента). Ако се намокрят, те 
губят бариерния си ефект, така че 
трябва да бъдат сменени.

o Винаги носете предпазни очи-
ла. Очите са отворена входна врата 
за инфекции, така че е задължител-
но да ги предпазите. Използването 
на шлемове вместо очила повиша-

ва защитата и избягва напръскане-
то на маската на лицето ви (използ-
ването на шлем не означава, че 
маската не трябва да бъде сменена 
след всеки пациент).

4. Използвайте кофердам, за да 
избегнете смесването на разпръс-
кването на водата от турбината със 
слюнката на пациента.

5. Внимателно следвайте проце-
са на стерилизация:

o Използвайте подходящи лични 
предпазни средства (дрехи, шапки, 
очила, допълнителна престилка и 
специални дебели ръкавици над 
латексови ръкавици).

o Потопете инструментите в де-
зинфектант веднага след употреба. 
Проверете дали дезинфектантът 
отговаря на всички изисквания 
за ефективно дезинфекциране и 
спазвайте препоръчаните от про-
изводителя концентрации, време и 
температура.

o Следвайте добрите практики 
за почистване на инструментите. 
Когато е възможно, използвай-
те закрита ултразвукова ваничка 
(избягвайте ръчно почистване на 
инструменти и разпръскване на 
аерозоли в атмосферата). Термоде-
зинфекторът е най-доброто реше-

ние, тъй като инструментите оти-
ват директно от устата на пациента 
в машината и излизат чисти, сухи 
и термодезинфекцирани без почти 
никаква обработка от персонала.

o Уверете се, че инструментите 
са изсушени добре. Освен че може 
да ги повреди, оставянето на влага 
върху инструментите може да ану-
лира процеса на стерилизация.

o Пакетирайте и запечатайте 
правилно. Напълнете ¾ от плика, 
оставяйки 3 cm до ръба на уплът-
нението и отрежете на 1 cm. Мар-
кирайте плика с датата, на която е 
бил запечатан, ако уплътнителят 
няма автоматична система за про-
следяване.

o Стерилизирайте в автоклав 
тип В. Не подреждайте пликовете 
плътно до стените на автоклава, за 
да може парата да циркулира.

o Проверявайте химичните ин-
дикатори на всеки плик, всеки-
дневно провеждайте Helix тест и 
ежеседмично тест за спори.

6. Защитете повърхностите в 
практиката, доколкото е възможно, 
като използвате материали за едно-
кратна употреба (покривало върху 
плотовете, бариерно фолио върху 
дръжки, калъфи за стоматологич-

ния стол, калъфи за рентгеновите 
апарати и др.)

7. След отстраняване на защит-
ния филм старателно почистете 
стоматологичния стол с дезин-
фектант за повърхности. Винаги 
изпълнявайте тези стъпки в същия 
ред. Белина се използва за плотове 
и мебели, както и за почистване на 
подове. Винаги започвайте с по-
чистване на най-чистото оборудва-
не и напредвайте към най-замърсе-
ното.

8. Проветрявайте стаята, когато 
е възможно, включително и чакал-
нята.

Надяваме се, че тези указания 
ще ви бъдат от полза. Това са ос-
новни правила, валидни не само 
за Коронавируса, и трябва да са 
част от ежедневните дейности на 
денталните лекари и медицинския 
персонал, със или без повишеното 
внимание към Коронавируса.

Статия от д-р Джема Маесо, 
специалист по превантивна и об-
ществена дентална медицина, сер-
тифицирана от Европейското паро-
донтално дружество.

Превод от английски език:
Румен Радев, студент 5-ти курс, 

ФДМ-София

КОРОНАВИРУС: ПРОТОКОЛИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ ОТ КРИЗИСНИЯ 
ЩАБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС ПО ТЕЛЕФОНА (ТЕ-
ЛЕФОНЕН ТРИАЖ/(КЛАСИФИКАЦИЯ ПО НЕОТ-
ЛОЖНОСТ/) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕНО – да се разпита 
пациента дали е симптоматичен (Температура, кашли-
ца, затруднено дишане, конюнктивит, диария, грипен 
синдром) събиране на анамнестични данни за контак-
ти с позитивни на COVID 19, поставени под карантина 
или посетили рискови зони, според следната схема:

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 21 ДНИ ПЪТУВАЛИ ЛИ 
СТЕ В РИСКОВИ ЗОНИ?

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 21 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ 
КОНТАКТ С ХОРА ИДВАЩИ ОТ РИСКОВИ ЗОНИ?

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 21 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ 
КОНТАКТ С ЛИЦА С ДОКАЗАН COVID 19?

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 21 ДНИ ИМАЛИ ЛИ СТЕ 
ТЕМПЕРАТУРА, КОНЮНКТИВИТ, ДИХАТЕЛНИ 
ЗАТРУДНЕНИЯ, ДИAРИЯ ИЛИ ГРИПОПОДО-
БЕН СИНДРОМ?

ПОВТОРЕТЕ ПОСЛЕДНИЯ ВЪПРОС С ДНЕШ-
НА ДАТА, А НЕ В МИНАЛО ВРЕМЕ!

АКО ОТГОВО-
РЪТ Е „НЕ“ 
НА ВСИЧКИ 
ВЪПРОСИ: 
ПАЦИЕНТА 
МОЖЕ ДА 
ПОСЕТИ 
ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА

КАКВИ МАНИПУЛАЦИИ СА ДОПУСТИМИ?

ПРИ ПРИСТИГАНЕ НА ПАЦИЕНТА:

АКО ОТГОВОРИ „ДА“ 
ДОРИ САМО НА ЕДИН ОТ 
ВЪПРОСИТЕ ПАЦИЕНТА ЗА-
ДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОТЛАГА! 
Обърнете внимание да се оба-
дите пак на пациента скоро за 
мониторинг и ако е необходимо 
да го подканите да се обади на 
обявените за целта телефони!

СПЕШНОСТИТЕ СА С ПРЕДИМСТВО. ДА СЕ 
ИЗБЯГВАТ МАНИПУЛАЦИИ, СВЪРЗАНИ С 
АЕРОЗОЛИ (ТУРБИНА, СКАЛЕР И ДРУГИ)!

ПОВТОРЕТЕ ГОРНАТА АНАМНЕЗА.
ДОБРЕ Е ДА СЕ ПОСТАВИ ТАБЕЛА, КОЯТО 
ДА НАПОМНЯ СИМПТОМИТЕ И ПРЕДПАЗ-
НИТЕ МЕРКИ! 
Добре е да се провери температурата с безконтак-
тен термометър, ако е над 37.5 посещението да се 
отложи. Да се подкани пациента да си измие ръце-
те,  като използва еднократни хартиени салфетки 
и/или да използва диспенсер с хидро-алкохолен 
гел. Да се дезинфектира често през деня  клима-
тичната система.

В ЧАКАЛНЯТА

ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Отстранете от чакалнята вестници, списания, 
детски играчки!
Обърнете внимание чакалнята да не се пренасел-
ва, разредете часовете на посещенията! Макси-
мално да има двама пациенти – един влиза, друг 
излиза!
Дръжте дистанция между пациентите 2 метра!
Поканете придружителите да напуснат практика-
та и да дойдат, когато приключат манипулациите 
(обаждане за информиране!) 
Почиствайте редовно дръжките на вратите, буто-
ни, плотове, pos терминали и всичко докосвано от 
пациентите с подходящи дезинфектанти (етилов 
алкохол 70%)

l Подгответе необходимите инструменти и медика-
менти ! Това е необходимо, за да се намали риска от 
контаминация при преподреждане и вземане на нови.
l Да се спазват нормалните процедури по хигиена 
(да се мият ръцете със сапун преди и след употреба 
на ръкавици поне за 20 сек. Или с хидроалкохолни 
разтвори с минимален процент 60%)
l Предварителното жабурене от старана на пациента 
намалява вирусната концентрация: в литературата се 
препоръчва: 1% водороден пероксид. Хлорхексидина 
се смята за неефикасен! Всички колири да се използ-
ват концентрирани, а не разредени! 
l Осигурявайте проветряване на помещението между 
пациентите!
l Избягвайте да пипате очите, носа и устата, когато 
сте с ръкавици или с неизмити ръце!

l Защитата на носната и устната лигавица може да бъде 
осигурена чрез хирургична маска или с филтърни маски 
ffp2/ffp3. Ефикасността на хирургичните маски при пред-
пазване от риск е документирана и използването и като 
минимум е задължително! Ffp маските са препоръчани в 
епидемиологични ситуации особено при доказани виру-
соносители. Брадата редуцира според размера до обезсми-
сляне ефекта от маската.  От фундаментално значение е, 
както правилното поставяне, така и безопасното сваляне 
на маската!!!
l Изключитално важно значение има защитата на очите 
на оператора, които трябва да са защитени не само фрон-
тално, а и латерално! Очилата и шлемовете се дезинфек-
цират и почистват с алкохол 70%
l Престилката трябва да е с дълги ръкави, може и за 
еднократна употреба. При доказано инфектирани се пре-
поръчват водонепропускливи. Бонето е препоръчително.
l Веднага след употреба средствата за индивидуална за-
щита се считат за контаминирани!  Да се обръща ососбено 
внимание при сваляне и изхвърляне на еднократните на 
определените места!
l Вируса остава във въдуха за определено време, така че 
докато сте в контаминираната зона не сваляйте сип!
l Използването на кофердам се смята като полезно 
средство за ограничаване на риска от заразяване на опера-
торите.
l Най-общо: в следствие на необходимостта за огра-
ничаване на пренаселеността на чакалнята трябва 
да се избягват дублажите на часове, да се проветря-
ват помещенията, да се пази здравето на помощния 
персонал и пациента. Затова препоръчваме да се 
дават часове минимум на един астрономичен час.

КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ПРАВИЛАТА НА СЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В 
ЛЕЧЕБНИТЕ ИМ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДПАЗВАНЕ (СИП)
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg

Дата: 09.03.2020 г.
Изх. № 215

ДО: Зам.-председателите на УС на БЗС
ДО: Членовете на УС на БЗС
ДО: Председателите на УС на РК на БЗС
ДО: Председателя на КПЕ
ДО: Председателя на КК
ДО: Членовете на КК
   

Уважаеми колеги, 

Информираме ви за следното:
I. Въз основа решение на Министерски съвет от 08.03.2020 г. за преустановяване на 

културни събития и мероприятия на закрито и масови културни събития и мероприятия 
на територията на страната, приложена извадка от прессъобщение от сайта на Минис-
терски съвет (вижте последния абзац), предлагаме Управителните съвети на районните 
колегии на БЗС, Контролните комисии и Комисиите по професионална етика на ра-
йонните колегии на БЗС, да уведомят председателя на УС на БЗС за своето съвместно 
решение относно провеждането на плануваните отчетно-изборни събрания и други ор-
ганизирани от вашите районни колегии масови мероприятия. 

Уведомяваме ви, че УС на БЗС ще вземе решение и ще ви уведомим своевременно за 
провеждането или отмяната на предстоящите мероприятия на национално ниво.

II. Препоръчваме на членовете на вашите районни колегии:
 1. Стриктно спазване на правилата за септика и антисептика.
 2. Да се спазват въведените потивоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-

01-117/08.03.2020 г., което включва и използване на индивидуални защитни средства.
 3. Да се снема, за предпочитане чрез телефонен разговор или на място, под-

робна анамнеза за пътувания в чужбина, прекарани или наличие в момента на респира-
торни заболявания. При условие, че са съобщени такива данни и при наличие на факти 
будещи съмнения, при възможност да се отложи лечението.

 4. Настояваме категорично колегите да прочетат препоръките на Световната 
здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, 
които могат да бъдат открити на сайта на БЗС www.bzs.bg и бр. 02 от в. „ДентаМедика“, 
стр. 10 и 11, и приложените към писмото Заповеди на министъра на здравеопазването и 
прессъобщението на Министерски съвет. 

Уведомяваме ви, че председателя на УС на БЗС съвместно с председателя на УС на 
БЛС са в директна комуникация с г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, 
генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, председател на Националния опе-
ративен щаб, и д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване и 
председател на парламентарна група на ПП ГЕРБ, и всички останали институции. Сво-
евременно ще бъдете уведомени за резултатите от тези действия, които ще допринесат 
за вашата индивидуална защита и защитата на пациентите ви. 

С уважение: 
Д-р Николай Шарков 

Председател на УС на БЗС
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Последно обновено: 
февруари 28, 2020

Центъра за контрол и 
превенция на забо-
ляванията (ЦКПЗ)

предоставя важна и актуал-
на информация за общест-
веността и доставчиците на 
здравни грижи за състоя-
нието на съобщените слу-
чаи на коронавирус от 2019 
г. (COVID-19) в Съедине-
ните щати. Първоначални-
те случаи са докладвани в 
Ухан, Китай и понастоящем 
се смята, че най-вероятният 
начин на предаване е човек 
от човек. Има няколко съ-
общения за предаване от 
асимптоматичен вирусо-
носител, така че пътища-
та на разпространение на 
COVID-19.все още не са на-
пълно изяснени. 

Призоваваме лекарите по 
дентална медицина да пре-
глеждат уеб страницата с 
обобщение на ситуацията 
CDC COVID-19 за текуща 
информация (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/summary.html). Рискът 
от заразяване в САЩ в мо-
мента е малък. Трябва да се 
вземат стандартни пред-
пазни мерки при всички па-
циенти по всяко време.

НАЛИЧИЕ 
НА ЛИЧНИ 
ЗАЩИТНИ 
СРЕДСТВА

ЦКПЗ не е променил свои-
те насоки отнасящи се до 
лицевите маски за едно-
кратна употреба, които 
според регулациите на FDA 
са за еднократна употреба 
и следва да бъдат носени 
веднъж и изхвърлени.

На страница 41 от Указа-
ния за ЦКПЗ за контрол на 
инфекциите в денталните 
здравни заведения има след-
ните указания:

1. Носете хирургическа 
маска и защита за очите с 
плътни странични щитове 
или щит за лице, за да пред-
пазите лигавиците на очите, 
носа и устата по време на 
процедури, които могат да 
генерират пръскане или раз-
пръскване на кръв или дру-
ги телесни течности;

2. Сменяйте маски между 
пациентите или по време на 
лечението на пациента, ако 
маската се овлажни.

ЦКПЗ настоява денталния 
персонал, отговорен за снаб-
дяването с лични предпазни 
средства, да следи насоките 
в Снабдяване с лични пред-
пазни средства за медицин-
ски специалисти за актуали-
зирани указания и да бъдат 
запознати с Временните 
препоръки за профилактика 
и контрол на инфекциите

Насоките за ЦКПЗ отбе-
лязват, че в случаите, когато 
пациентът има симптоми на 
респираторна инфекция, ле-
карят по дентална медицина 
може да обмисли отлагане 
на процедурите,които не се 
класифицират като спешни 
за момент, в който пациен-
тът вече не е инфектиран със 
заболявания, които могат да 
се предават по въздушен, 
въздушно-капков и контатен 
път (напр. кихане, кашляне 
и контакт с кожата).

Ако е необходимо спешно 
дентално лечение, лекари-
те по дентална медицина и 
медицинските специалисти 
трябва да работят заедно, 
за да определят подходя-
щите предпазни мерки за 
всеки отделен случай, за 
да избегнат потенциалното 

разпространение на забо-
лявания сред пациенти, по-
сетители и персонал. Тъй 
като денталните практики 
обикновено не са проекти-
рани да изпълняват всички 
предпазни мерки базирани 
на методите на предаване на 
инфекциите, които се пре-
поръчват за болнични и дру-
ги практики за амбулаторна 
помощ, Лекарите по дентал-
на медицина и медицински-
те специалисти ще трябва да 
определят дали практиката 
е подходяща за лечение на 
потенциално инфекциозен 
пациент. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА 
РАЗПРОСТРА-
НЕНИЕТО НА 

ПРЕДПОЛАГАЕМА 
РЕСПИРАТОРНА 

ИНФЕКЦИЯ В 
ДЕНТАЛНАТА 

ПРАКТИКА

Пациентите с остро ре-
спираторно заболяване 
могат да посетят амбула-
торна дентална практика за 
лечение. Основната цел за 
контрол на инфекцията е 
предотвратяване на преда-
ването на болестта. ЦКПЗ 
препоръчва многостепенен 
подход, който започва преди 
пациентът да пристигне в 
практиката и включва насо-
ки за посрещането и целия 
престой на пациента в прак-
тиката.

Не е възможно да се знае 
причинителя на заболяване-
то на всеки пациент, затова 
е важно да следвате това 
ръководство и стандартните 
предпазни мерки по всяко 
време.

Проблеми с контрола на 
инфекцията по време на 
оценката на пациента:

• Пациентите с остро 

респираторно заболяване 
трябва да бъдат идентифи-
цирани при приема и наста-
нени в единична стая с вра-
та, която се затваря.

• Стремете се да предо-
твратите предаването на 
респираторни инфекции в 
здравните заведения, като 
спазвате мерките за диха-
телна хигиена / кашличен 
етикет за контрол на ин-
фекцията в първата точка 
на контакт с потенциално 
заразено лице https://www.
cdc.gov/flu/professionals/
infectioncontrol/ resphygiene.
htm

• Предложете хирурги-
ческа маска за еднократна 
употреба на лица, които 
кашлят; и осигурете кър-
пички и контейнери отва-
рящи се без допир с ръка за 
изхвърляне на използваните 
кърпички.

• Болните трябва да носят 
хирургическа маска, когато 
са извън пациентската стая.

• Денталният персонал, 
който оценява пациент с 
грипоподобно или друго 
респираторно заболяване, 
трябва да носи хирурги-
ческа маска за еднократна 
употреба *, нестерилни ръ-
кавици, престилка и защита 
на очите (например очила), 
за да се предотврати експо-
зицията. Препоръките могат 
да се променят, тъй като е 
възможно допълнителна ин-
формация да стане достъпна 
във времето.За това е добре 
да проверявате уебсайта на 
ЦКПЗ за актуализации на 
COVID-19 на https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-
nCoV/hcp/infection- control.
html

• Пациентите и дентални-
те здравни работници тряб-
ва да поддържат хигиената 
на ръцете си (напр. Изми-
ване на ръцете с не-анти-
микробен сапун и вода, об-
триване на ръцете с алкохол 
или антисептичен продукт 
за ръце) след евентуален 
контакт с дихателни секрети 
и замърсени предмети / ма-
териали.

• Рутинните стратегии 
за почистване и дезинфек-
ция, използвани по време 
на грипния сезон, могат да 
бъдат приложени към пре-
венцията на  COVID-19. 
Повече информация мо-
жете да намерите на http://
www.cdc.gov/ncidod/dhqp/
gl_environinfection.html

*До получаване на до-
пълнителна конкретна ин-
формация относно пове-
дението на COVID-19 са 
валидни указанията, пре-
доставени във „Временно 
ръководство за използване 
на маски за контрол на се-
зонно предаване на гри-
пен вирус“ https://www.
cdc.gov/flu/professionals/
i n f e c t i o n c o n t r o l /
maskguidance.htm  

Препоръчва се и преглед 
на стратегиите за превенция 
за сезонния грип в здрав-
ните заведения https://www.
cdc.gov/flu/professionals/
i n f e c t i o n c o n t r o l /
healthcaresettings.htm.

ЧЕСТО 
ЗАДАВАНИ 
ВЪПРОСИ 

1) Какви са симптомите 
и рисковите фактори на 
COVID-19?

Подобно на пациенти с 
други грипоподобни заболя-
вания, пациентите с извес-
тен COVID-19 съобщават за 
леки до тежки оплаквания, 
които могат да включват 
температура, кашлица и за-
дух. Пациентите могат също 
да съобщят за скорошно пъ-
туване до Китай или за бли-
зък контакт с човек, пътувал 
до Китай през последните 
14 дни.

2) Къде мога да намеря 
актуална и достоверна ин-
формация за COVID-19?

На сайта на ЦКПЗ са по-
сочени няколко източника за 
медицински специалисти:

• Временно Ръководство 
на ЦКПЗ за здравни специа-
листи на https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/
hcp/clinical-criteria.html

• Блок-схема на една 
страница за идентифици-
ране и оценка на новия 
коронавирус за 2019 г. на 
адрес https://www.cdc.gov/
c o r o n a v i r u s / 2 0 1 9 - n c o v /
hcp/2019-nCoV-ident i fy-
assess-flowchart- 508.pdf

• Резюме на ситуацията с 
новия коронавирус за 2019 г. 
(2019-nCoV) на https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-
nCoV/summary.html

• Ресурси за болници и 
здравни специалисти, под-
готвящи се за пациенти с 
предполагаема или потвър-
дена инфекция с COVID-19 
на https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019- ncov / hcp 
/ readyness-checklists.html

• Контролен лист за подго-
товка на здравните специа-
листи за транспорт и прием 
на пациенти, потенциално 
заразени с COVID-19 на 
h t t p s : / / w w w . c d c . g o v /
coronavirus/2019- ncov / hcp 
/ hcp-staff-checklist.html

•  Актуализации и пре-
поръки на ЦКПЗ относно 
грипния вирус https://www.
cdc.gov/flu/

3) Знам, че е много по-
вероятно пациент с грип 

да дойде в кабинета за ден-
тално лечение. Какви са 
препоръките за ЦКПЗ за 
ваксинирането на дентал-
ния срещу грип?

ЦКПЗ препоръчва всич-
ки здравни работници, 
включително зъболекари и 
персонал, да се ваксинират 
срещу грип. Информация за 
имунизационните препоръ-
ки на ЦКПЗ можете да на-
мерите на https://www.cdc.
gov/vaccines/adults/rec-vac/
hcw.html.

4) Трябва ли членове на 
персонала с остри респи-
раторни симптоми да ид-
ват на работа?

• Член на персонала, кой-
то има грипоподобни симп-
томи (треска с кашлица или 
болки в гърлото, мускулни 
болки), не трябва да дидва 
на работа.

• Член на персонала, кой-
то има грипоподобни симп-
томи и желае да потърси 
медицинска помощ, трябва 
да се свърже със своя личен 
лекар, за да съобщи за забо-
ляване (по телефон или дру-
ги дистанционни средства), 
преди да потърси грижа в 
клиника, лекарски кабинет 
или болница.

• Член на персонала, кой-
то има затруднено дишане 
или задух или смята, че е 
тежко болен, трябва неза-
бавно да потърси медицин-
ска помощ.

 
ОБОБЩЕНИЕ

Понастоящем се препо-
ръчват мерки за контрол на 
заболяванията като респи-
раторна хигиена / кашличен 
етикет, както и използването 
на лични предпазни сред-
ства за предотвратяване на 
предаването на COVID-19 и 
всички грипоподобни забо-
лявания в денталните амбу-
латории. ЦКПЗ продължава 
да наблюдава дейността, 
свързана със COVID-19 и 
координира усилията си със 
здравните отдели в Аризо-
на, Калифорния, Илинойс, 
Масачузетс, Вашингтон и 
Уисконсин и общува със 
Световната здравна ор-
ганизация. Ситуацията е 
динамична и центърът ак-
туализира своите насоки и 
информация. 

2019 НОВ КОРОНАВИРУС (COVID-19)
Инфекциозни заболявания на фокус:
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Нов β-коронавирус (2019-
nCoV) предизвика тежка и 
дори фатална пневмония, 

като за първоначално огнище се 
смята пазара за морски дарове в 
град Ухан, провинция Хубей, Ки-
тай и бързо се разпространява в 
други провинции на Китай и дру-
ги страни. 2019-nCoV е различен 
от SARS-CoV, но споделя същия 
рецептор на гостоприемника, чо-
вешкият ангиотензин-конвертиращ 
ензим 2 (ACE2). Естественият гос-
топриемник на 2019-nCoV може 
да бъде прилепът Rhinolophus afin, 
тъй като 2019-nCoV показа 96,2% 
идентичността с целия геном към 
BatCoV RaTG13. Маршрутите за 
предаване от човек на човек на 
2019-nCoV включват директно пре-
даване, чрез кашлица, кихане, по 
въздушно- капков път и чрез кон-
такт с устните, носните и очните 
лигавици. 2019-nCoV може да се 
предава и през слюнката, а фекал-
но-оралният път също може да бъде 
потенциален път на предаване от 
човек на човек. Работещите в ден-
талните практики се излагат на ог-
ромен риск от 2019-nCoV инфекция 
поради комуникацията лице в лице 
и излагането на слюнка, кръв и дру-
ги телесни течности и боравенето 
с остри инструменти. Денталните 
специалисти играят ключова роля 
за предотвратяване на предаването 
на 2019-nCoV. Тук препоръчваме 
мерките за контрол на инфекцията 
в рамките на денталната практика, 
за да се блокират пътищата за пре-
даване от човек на човек в дентални 
клиники и болници.

ВЪВЕДЕНИЕ

Епидемията от пневмония въз-
никва в град Ухан, в края на декем-
ври 2019(1) г. Инфекцията с бързо 
се разпространи от Ухан в повечето 
други провинции и други 24 стра-
ни(2,3). На 30 януари 2020 г. Све-
товната здравна организация обяви 
извънредно положение за общест-
вено здравеопазване от междуна-
родна загриженост за тази глобална 
пневмония

Характерните клинични симп-
томи на пациентите, страдащи от 
новата вирусна пневмония, са трес-
ка, кашлица и миалгия или умора, 
с анормална гръдна компютърна 
томография, а по-рядко срещаните 
симптоми са образуване на храчки, 
главоболие, хемоптоза и диария. 
Този нов инфекциозен агент е по-
вероятно да засегне по-възрастните 
мъже да причини тежки респира-
торни заболявания. Някои от кли-
ничните симптоми се различават от 
тежкия остър респираторен синд-
ром (SARS), причинен от корона-
вирус на SARS (SARS-CoV), който 
се разпространи през 2002-2003 г., 
което показва, че нов инфекциозен 
причинител на предаване от човек 
на човек е причинил тази възниква-
ща вирусна пневмония. Китайските 
изследователи бързо изолират нов 
вирус от пациента и проследяват 
неговия геном (29 903 нуклеотиди) 
(10). Инфекциозният причинител 
на тази вирусна пневмония, въз-
никнал в Ухан, беше окончателно 
идентифициран като нов коронави-
рус (2019-nCOV), седмият член на 
семейството коронавируси, които 

заразяват хората(11.) На 11 февруа-
ри 2020 г. СЗО нарече новата вирус-
на пневмония „Коронарна вирусна 
болест (COVID19)“, докато Меж-
дународният комитет по таксоно-
мия на вирусите (ICTV) предложи 
това ново коронавирусно име като 
„SARS-CoV-2“ поради филогене-
тичните и таксономичен анализ на 
този нов коронавирус.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА 2019 г. NOVEL 
CORONAVIRUS

Коронавирусите принадлежат 
към семейството на Coronaviridae 
от разряд Nidovirales, включващи 
голяма, единична, плюс-вериж-
на РНК като техен геном(13,14). 
Понастоящем има четири рода на 
коронавирусите: α- CoV, β-CoV, 
γ-CoV и δ-CoV(15,16). Повечето 
коронавирусит могат да причинят 
инфекциозните заболявания при 
хора и гръбначни животни. Α-CoV 
и β-CoV инфектират главно диха-
телната, стомашно-чревната и цен-
тралната нервна система на хората 

и бозайниците, докато γ-CoV и 
δ-CoV инфектират главно птиците.

Обикновено няколко члена на 
семейството на коронавируса при-
чиняват леко респираторно забо-
ляване при хората; въпреки това, 
SARS-CoV и коронавирусът в Близ-
кия изток (MERS-CoV), изследвани 
през 2002–2003 г. и съответно през 
2012 г., причиняват фатални тежки 
респираторни заболявания(20–22) 
SARS-CoV и MERS-CoV принад-
лежат на β-CoV. 2019-nCoV, изслед-
ван в Ухан, също принадлежи към 
β-CoV според филогенетичния ана-
лиз, базиран на вирусен геном. Въ-
преки че сходството с нуклеотид-
ната последователност е по-малко 
от 80% между 2019-nCoV и SARS-
CoV (около 79%) или MERS-CoV 
(около 50%), 2019-nCoV също може 
да причини инфекцията на плода и 

да се разпространи по-бързо от две-
те други коронавирусни инфекции. 
Идентичността на нуклеотидната 
последователност на генома меж-
ду коронавирус (BatCoV RaTG13), 
открит в прилепа Rhinolophus, от 
провинция Юнан, Китай, и 2019-
nCoV, е 96,2%, което показва, че ес-
тественият гостоприемник на 2019-
nCoV може също да бъде прилепът 
Rhinolophus affinis . Въпреки това, 
разликите могат също да предпола-
гат, че между прилепа и човек има 
един или повече междинни гостоп-
риемници. Изследователски екип 
от Южнокитайския селскостопан-
ски университет е изследвал повече 
от 1000 метагеномични проби от 
панголини и е установил, че 70% от 
пробите съдържат β-CoV28. Един 
от коронавирусите, които те изоли-
рат от панголините, съдържа геном, 
който е много подобен на този от 
2019-nCoV, а приликата на геном-
ната последователност е 99%, кое-
то показва, че панголинът може да 
бъде междинният гостоприемник 
на 2019-nCoV29.

2019-nCoV притежаваше типич-
ната коронавирусна структура с 

„шиповиден протеин” в мембран-
ната обвивка, а също така експреси-
ра други полипротеини, нуклеопро-
теини и мембранни протеини, като 
РНК полимераза, 3-химотрипсино-
подобна протеаза, папаинова про-
теаза, хеликаза, гликопротеин и до-
пълнителни протеини. S протеинът 
от коронавирус може да се свърже 
с рецепторите на гостоприемника, 
за да улесни вирусното навлизане 
в целевите клетки. Въпреки че има 
четири вариации на аминокисели-
на на S протеин между 2019-nCoV 
и SARS-CoV, 2019-nCoV може да 
се свърже и с човешки ангиотен-
зин-конвертиращ ензим 2 (ACE2), 
същият приемник на рецептора 
за SARS-CoV, както и 2019-nCoV 
може да се свърже с АСЕ2 рецеп-
тора от клетките от хора, прилепи, 
циветки и прасета, но не може да се 

свърже с клетките без ACE2. Реком-
бинантно ACE2-Ig антитяло, специ-
фично за SARS-CoV специфично 
човешко моноклонално антитяло 
и серумът от възстановяващ се с 
SARS-CoV пациент, който може да 
неутрализира 2019-nCoV, потвър-
диха ACE2 като приемник на рецеп-
тора за 2019-nCoV. Високата ефек-
тивност между ACE2 и 2019-nCoV 
S протеин също предполага, че 
популацията с по-висока експресия 
на ACE2 може да бъде по-податли-
ва на 2019-nCoV40,41. Клетъчната 
серинова протеаза TMPRSS2 също 
допринася за S-протеиновия прай-
минг на 2019-nCoV, което показва, 
че TMPRSS2 инхибиторът може да 
представлява евентуално лечебно 
средство(36).

ВЪЗМОЖНИТЕ 
ПЪТИЩА НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА 2019-NCOV

Общите пътища на разпростра-
нение на новия коронавирус включ-
ват директно предаване (кашлица, 
кихане и вдишване на капчици) 
и контактно предаване (контакт с 
лигавиците на устата, носа и око-
то). Въпреки че често срещаните 
клинични прояви на нова коро-
навирусна инфекция не включват 
очни симптоми, анализът на ко-
нюнктивални проби от потвърдени 
и предполагаеми случаи на 2019-
nCoV предполага, че предаването 
на 2019-nCoV не е ограничено до 
дихателните пътища и че експо-
зицията на очите може да осигури 
ефективен начин вирусът да навле-
зе в тялото.

В допълнение, проучванията по-
казват, че респираторните вируси 
могат да се предават от човек на 
човек чрез директен или непряк 
контакт или чрез едри или фини 
капчици, а 2019-nCoV може да се 
предава и директно или косвено 
чрез слюнка(44). По-специално, до-
клад за един случай на 2019-nCoV 
инфекция в Германия показва, че 
предаването на вируса може да се 
случи и чрез контакт с асимптома-
тични носители.

Проучванията сочат, че 2019-
nCoV може да се пренася във въз-
духа чрез аерозоли, образувани 
по време на медицински процеду-
ри(46). Важно е да се отбележи , 
че 2019-nCoV РНК може да бъде 
изолиран и чрез rRT-PCR тест от 
фекална проба, събрана на 7-ия ден 
от заболяването на пациента. Въ-
преки това, пътят за предаване на 
аерозол и фекално-оралният път на 
предаване, все още трябва да бъдат 
допълнително проучени и потвър-
дени.

ВЪЗМОЖНИ ПЪТИЩА 
ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА 2019-NCOV В 
ДЕНТАЛНИТЕ 

ПРАКТИКИ

Тъй като 2019-nCoV може да се 
предава директно от човек на човек 
въздушно-капков път, появяващи-
те се доказателства предполагат, 
че той може да се предава и чрез 
контакт и фомити. Освен това се 
съобщава, че асимптоматичният 
инкубационен период за лица, за-
разени с 2019-nCov, е ~ 1–14 дни, 
и единични случаи след 24 дни, и 

се потвърждава, че пациенти без 
симптоми могат да разпространят 
вируса. Сътрудниците получиха 
потвърждение, че активни вируси 
присъстват в слюнката на заразе-
ни индивиди по метод за вирусна 
култура. Освен това се потвържда-
ва, че 2019-nCov влиза в клетката 
по същия път като коронавируса 
на SARS, тоест чрез клетъчния ре-
цептор ACE2(25). 2019-nCoV може 
ефективно да използва ACE2 като 
рецептор за инвазия в клетките, 
което може да потенцира предава-
нето от човек на човек(11). Уста-
новено е, че ACE2 + клетките са в 
изобилие по целия дихателен тракт, 
както и клетките, морфологично 
съвместими с епитела на слюнче-
ните жлези, в човешката уста. Беше 
доказано, че ACE2 + епителните 
клетки на каналите на слюнчените 
жлези са ранни мишени на SARS-
CoV инфекция, а 2019-nCoV се 
предполага да се насочи към същи-
те рецептори , въпреки че досега не 
са докладвани случаи.

Денталните пациенти и специа-
листите могат да бъдат изложени на 
патогенни микроорганизми, вклю-
чително вируси и бактерии, които 
заразяват устната кухина и дихател-
ните пътища. Денталната практика 
неизменно носи риска от заразява-
не с 2019-nCoV поради специфи-
ката на нейните процедури, които 
включват комуникация лице в лице 
с пациенти и често излагане на 
слюнка, кръв и други телесни теч-
ности и работа с остри инструмен-
ти. Патогенните микроорганизми 
могат да се предават в денталния 
кабинет чрез вдишване на микроор-
ганизми във въздуха, които могат да 
останат суспендирани във въздуха 
за дълги периоди, директен контакт 
с кръв, орални течности или други 
материали на пациента, контакт 
на конюнктивална, носна или уст-
на лигавица с капчици и аерозоли, 
съдържащи микроорганизми, гене-
рирани от заразен индивид и зад-
вижвани на кратко разстояние чрез 
кашляне и говорене без маска и 
индиректен контакт със замърсени 
инструменти и / или повърхности 
на околната среда(50). Инфекциите 
могат се разпространят при всеки 
случай, в който участва заразено 
лице в дентална клиника по време 
на епидемия от 2019-nCoV.

Въздушно разпространение
Разпространението във въздуха 

на SARS-Cov (тежък остър респи-
раторен синдром коронавирус) е 
подробно разгледано в редица до-
клади. Денталната литература сочи, 
че много дентални процедури про-
извеждат аерозоли и капчици, кои-
то са замърсени с вируси. По този 
начин, инфектирането чрез капки и 
аерозол съдържащи 2019-nCoV са 
най-важните проблеми в денталните 
клиники и болници, тъй като е труд-
но да се избегне образуването на го-
леми количества аерозол и капчици, 
смесени със слюнката на пациента 
и дори кръвта по време на дентални 
манипулациии. В допълнение към 
кашлицата и дишането на заразения 
пациент, денталните устройства от 
рода на  високоскоростен наконе-
чник  използват нагнетен газ, за да 
задвижат турбината да се върти с 
висока скорост и работят с водно ох-
лаждане. Когато тези апарати рабо-
тят в устната кухина на пациента се 
генерира голямо количество аерозол 
и капчици, смесени със слюнката на 
пациента или дори кръв. 

На стр. 6
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Частиците от капчици и аерозоли 
са достатъчно малки, за да останат 
във въздуха за продължителен пери-
од, преди да се установят върху по-
върхностите на околната среда или 
да влязат в дихателните пътища. По 
този начин, 2019-nCoV има потен-
циал да се разпространява чрез кап-
чици и аерозоли от заразени лица в 
дентални клиники и болници.

Контактно разпространение
Честият пряк или косвен контакт 

на зъболекар с хора, материали и 
замърсени дентални инструменти 
или повърхности на околната сре-
да прави възможно разпростране-
нието на вируси. В допълнение, 
денталните специалисти и техните 
пациенти вероятно ще влязат в кон-
такт с конюнктивалната, назалната 
или устната си лигавица с капчици 
и аерозоли, съдържащи микроор-
ганизми, генерирани от заразено 
лице и разпространени на кратко 
разстояние, при кашлица или говор 
без маска. Необходими са ефектив-
ни стратегии за контрол на инфек-
ции, за да се предотврати разпрос-
транението на 2019-nCoV по време 
на тези съпътстващи процедури.

Разпространение чрез 
замърсени повърхности
Човешките коронавируси като 

SARS-CoV, MERS-CoV или ен-
демични човешки коронавируси 
(HCoV) могат да останат на по-
върхности като метал, стъкло или 
пластмаса до няколко дни. Следо-
вателно замърсените повърхности, 
които често се пипат в здравните 
заведения, са потенциален източ-
ник на предаване на коронавирус. 
Денталните манипулации извличат 
капчици и аерозоли от заразени 
пациенти, които вероятно замър-
сяват всички повърхности в каби-
нета. Освен това беше показано, 
че при стайна температура HCoV 
остава вирулнтен от 2 часа до 9 дни 
и персистира по-добре при 50% 
в сравнение с 30% относителна 
влажност. По този начин поддър-
жането на чиста и суха среда в зъ-
болекарския кабинет би помогнало 
за намаляване на устойчивостта на 
2019-nCoV.

КОНТРОЛ НА 
ИНФЕКЦИЯТА В 
ЗА ДЕНТАЛНАТА 

ПРАКТИКА

Специалистите по дентална ме-
дицина трябва да са запознати с това 
как се разпространява 2019-nCoV, 
как да се идентифицират пациенти 
с 2019-nCoV инфекция и какви за-
щитни мерки трябва да бъдат пред-
приети по време на посещението, 
за да се предотврати предаването 
на 2019-nCoV. Тук препоръчваме 
мерките за контрол на инфекцията, 
които трябва да се следват от ден-
тални специалисти, по-специал-
но като се има предвид фактът, че 
аерозолите и капчиците се считат 
за основните пътища за разпрос-
транение на 2019-nCoV. Нашите 
препоръки се основават на Ръко-
водството за диагностика и лечение 
на нова коронавирусна пневмония 
(5-то издание) (http://www.nhc.gov.
cn/yzygj/s7653p/202002/ 3b09b894a
c9b4204a79db5b8912d4440.shtml), 
Ръководството за превенцията и 
Контрол на новата коронавирусна 
пневмония в медицинските инсти-
тути (1-во издание) (http://www.
nhc.gov.cn/yzygj/s7659/ 202001 / b9
1fdab7c304431eb082d67847d27e14.
shtml), както и Ръководството за из-
ползване на медицинската защитна 
екипировка в Превенция и контрол 
на новата коронавирусна пневмо-
ния (http://www.nhc.gov.cn/ yzygj / 
s7659 / 202001 / e71c5de925a64eaf
be1ce790debab5c6.shtml), публику-
вана от Националната комисия по 
здравеопазване на Китайската на-
родна република, и практическия 
опит в Западен Китай от Дентална 
болница, свързана с огнището на 
предаване на 2019-nCoV.

Оценка на пациента
На първо място, денталните спе-

циалисти трябва да могат да иден-
тифицират съмнителен случай на 
COVID-19. Към момента на изгот-
вянето на настоящия документ, На-
ционалната здравна комисия на Ки-
тайската народна република пусна 
петото издание на Ръководството за 
диагностика и лечение на нова коро-
навирусна пневмония. По принцип 
на пациент със COVID-19, който е 
в остра фебрилна фаза на заболява-
нето, не се препоръчва да посещава 
дентална практика. Ако това се слу-
чи, денталния специалист трябва да 
може да идентифицира пациента 
със съмнение за 2019-nCoV инфек-
ция и не трябва да лекува пациента в 
денталната клиника, а незабавно да 
карантинира пациента и да докладва 
в отдела за контрол на инфекцията 
възможно най-скоро, особено в епи-
демичния период на 2019 г.-nCoV.

Та първо място трябва да се изме-
ри телесната температура на пациен-
та. Препоръчително е скрининга да 
се извършва с безконтактен термо-
метър за чело. Трябва да се използва 
въпросник за проверка на пациенти 
с потенциална инфекция на 2019-
nCoV, преди те да бъдат въведени 
в кабинета. Тези въпроси трябва да 
включват следното: (1) Имате ли 
температура или имате треска през 
последните 14 дни? (2) Имали ли сте 
наскоро поява на респираторни про-
блеми, като кашлица или затруднено 
дишане през последните 14 дни? (3) 
През последните 14 дни пътували ли 
сте до град Ухан и околностите му 
или сте посетили квартала с доку-
ментирано предаване за 2019-nCoV? 
(4) Били ли сте в контакт с пациент 
с потвърдена инфекция през 2019 г. 
- nCoV през последните 14 дни? (5) 
Били ли сте в контакт с хора, които 
идват от град Ухан и околностите 
му, или с хора от квартала с неот-
давна документирана треска или 
дихателни проблеми в последните 
14 дни? (6) Има ли поне двама души 
в обкръжението ви с документирано 
прекарани треска или респираторни 
проблеми през последните 14 дни, 
които имат близък контакт с вас? (7) 
Наскоро участвали ли сте в някакви 
събития, срещи или сте имали бли-
зък контакт с много непознати хора?

Ако пациентът отговори положи-
телно на някой от скрининговите 
въпроси и телесната му температура 
е под 37,3 ° C, лекарят по дентална 
медицина може да отложи лече-
нието до 14 дни след евентуалната 
експозиция. Пациентът трябва да 
бъде инструктиран да провежда 
самостоятелна карантина в домаш-
ни условия и да съобщи за мест-
но здравно отделение за всякакви 
симптоми, свързани с треска или 
подобни на грипни. Ако пациентът 
отговори положително на някой от 
скрининговите въпроси и телесната 
му температура е не по-ниска от 37,3 
° C, пациентът трябва незабавно да 
бъде поставен под карантина, а ден-
талните специалисти да докладват 
на отдела за контрол на инфекции в 
болницата или местното здравно уп-
равление. Ако пациентът отговори 
„не“ на всички въпроси за скрининг 
и телесната му температура е под 
37,3 ° C, зъболекарят може да лекува 
пациента с мерки за допълнителна 
защита и да избягва процедури свър-
зани с разпръскване или генериране 
на аерозол. Ако пациентът отговори 
„не“ на всички въпроси за скрининг, 
но телесната му температура е не по-
ниска от 37,3 ° C, пациентът трябва 
да бъде насочен към специализира-
на клиника за лечение на COVID-19 
за по-нататъшно медицинско об-
служване.

Хигиена на ръцете
Отчетено е фекално-орално пре-

даване за 2019-nCoV, което засилва 
значението на хигиената на ръцете 
за денталната практика. Въпреки че 
поддържането на адекватната хигие-
на на ръцете е рутинната дейност за 
денталната практика, спазването на 
процедурата за правилното миене на 
ръцете е сравнително ниско, което 
представлява голямо предизвикател-
ство за контрола на инфекцията през 

епидемичния период на предаване 
на 2019-nCoV. Подобряването на 
хигиената на ръцете е от изключи-
телно значение. Отделът за контрол 
на инфекцията на Денталната бол-
ница в Западен Китай, Университе-
та в Съчуан, предлага ръководство 
за хигиена на ръцете на принципа 
„веднъж преди и три пъти след“ По-
точно, оралните специалисти трябва 
да мият ръцете си преди преглед на 
пациента, преди дентални проце-
дури, след докосване на пациента, 
след докосване до околността и обо-
рудването без дезинфекция и след 
докосване на устната лигавица, ув-
редена кожа или рана, кръв, телесна 
течност, секреция и др. Трябва да се 
обърне специално внимание на ден-
талните специалисти да не докосват 
собствените си очи, уста и нос.

Лични предпазни средства за 
дентални специалисти

Понастоящем няма конкретна на-
сока за защита на денталните спе-
циалисти от 2019-nCoV инфекция 
в денталните клиники и болници. 
Въпреки че не е съобщено, че дента-
лен специалист е развил 2019-nCoV 
инфекция до датата на изготвяне на 
документа, последният опит с коро-
навируса на SARS показва огромен 
брой инфектирани медицински спе-
циалисти в болнични условия(57). 
Тъй като предаването на инфекция 
във въздуха с капчици се счита за 
основния път на разпространение, 
особено в денталните клиники и 
болници силно се препоръчва да се 
използват защитни очила, маски, 

ръкавици, шапки, щитове за лице и 
защитно облекло, за всички здравни 
работници в клиничните / болнич-
ните условия през епидемичния пе-
риод на 2019 г.-nCoV.

Въз основа на възможността за 
разпространение на 2019-nCoV ин-
фекция се препоръчват тристепенни 
защитни мерки за денталните спе-
циалисти за специфични ситуации. 
(1) Първична защита (стандартна 
защита за персонала в клинични 
условия). Носенето на шапка за ед-
нократна употреба, еднократна хи-
рургическа маска и работно облекло 
(бяла престилка), като се използват 
защитни очила или щит за лице, и 
еднократни ръкавици от латекс или 
нитрил, ако е необходимо. (2) Вто-
рична защита (усъвършенствана 
защита за дентални специалисти). 
Носенето на шапка за еднократна 
употреба, хирургическа маска за ед-
нократна употреба, защитни очила, 
щит за лице и работно облекло (бяла 
престилка) с изолиращо облекло за 
еднократна употреба или хирургиче-
ски дрехи и еднократни ръкавици от 
латекс. (3) Третична защита (засиле-
на защита при контакт с пациент със 
съмнение или потвърдена инфекция 
2019-nCoV). Въпреки че не се очак-
ва пациент с инфекция 2019-nCoV да 
бъде лекуван в денталната клиника, 
в малко вероятния случай това да се 
случи и ЛДМ не може да избегне бли-
зък контакт, е необходимо специално 
защитно облекло. Ако не е налице 
защитно облекло, трябва да се носят 
работни дрехи (бяла престилка) с до-
пълнително защитно облекло за ед-
нократна употреба. Освен това тряб-
ва да се носят шапка за еднократна 
употреба, защитни очила, предпазен 
щит за лице, хирургическа маска за 
еднократна употреба, ръкавици за ла-

текс за еднократна употреба и непро-
мокаема калцуни.

Изплакване на устната кухина 
преди дентални манипулации

Предполага се, че предоператив-
ната антимикробна вода за уста 
може да намали броя на орални-
те микробно число. Въпреки това, 
както е указано в Ръководството за 
диагностика и лечение на новата ко-
ронавирусна пневмония (5-то изда-
ние), публикувано от Националната 
здравна комисия на Китайската на-
родна република, хлорхексидинът, 
който обикновено се използва като 
основна съставка във водите за уста 
в денталната практика, може да не е 
ефективен при 2019-nCoV. Тъй като 
2019-nCoV е уязвим към окислява-
не, се препоръчва разтвор, съдър-
жащ окислителни агенти, като 1% 
водороден пероксид или 0,2% пови-
дон, за да се намали броя на орал-
ните микроорганизми в слюнката, 
включително потенциалното прена-
сяне на 2019-nCoV. Изплакването с 
вода за уста би било най-полезна в 
случаите, в които не може да се из-
ползва кофердам.

Изолация с кофердам
Използването на кофердам може 

значително да намали образуването 
на аерозол или пръскане, замърсено 
със слюнка и кръв, особено в случа-
ите, когато се използват високоско-
ростни наконечници и зъбни ултраз-
вукови устройства. Съобщава се, 
че използването на кофердам може 
значително да намали частиците във 
въздуха в диаметър ~ 3 фута от екс-

плоатационното поле със 70% ( 58). 
Когато се изолира с платно, по време 
на процедурите, заедно с обикнове-
ния слюносмукател, трябва да се 
използва допълнителна аспирация 
на аерозолния спрей. В този случай 
е необходимо цялата манипулация 
да се извърши на четири ръце. Ако 
изолацията с кофердам не е възмож-
на  в конкретния случай, за отстра-
няване на кариес и пародонтално 
почистване се препоръчват ръчни 
инструменти, като Carisolv и ръчни 
екскаватори и скалери, за да се на-
мали максимално генерирането на 
аерозол.

Наконечник без обратно всмук-
ване 

Високоскоростният зъбен нако-
нечник без клапани за ретракция 
може да аспирира и в последствие 
изхвърли отпилки и течностите по 
време на денталните процедури. По-
важното е, че патогените, включи-
телно бактериите и вирусите, могат 
допълнително да замърсят въздуха и 
водните шлаухи в денталния юнит и 
по този начин могат потенциално да 
причинят кръстосана инфекция. На-
шето проучване показа, че високо-
скоростният наконечник с клапани 
може значително да намали шанса 
за попадане на  бактерии и HBV в 
шлаухите на юнита, в сравнение с 
накрайника клапани (60). Следо-
вателно използването на дентални 
наконечници без клапани трябва да 
бъде забранено по време на епиде-
мичния период на COVID-19. Из-
ползването на дентален наконечник 
със специално проектирани анти-
аспириращи клапани или други 
противовъзпалителни конструкции 
е силно препоръчително като допъл-
нителна превантивна мярка за избяг-

ване на кръстосана инфекция. 
Дезинфекция на практиката
Медицинските институции трябва 

да предприемат ефективни и строги 
дезинфекционни мерки както в кли-
ничните условия, така и в общест-
вената зона. Помещенията на кли-
никата трябва да бъдат почистени 
и дезинфекцирани в съответствие 
с Протокола за управление на по-
чистване и дезинфекция на повърх-
ностите в медицинската среда (WS 
/ T 512-2016), издаден от Национал-
ната здравна комисия на Китайската 
народна република. Обществени-
те зони и уреди също трябва често 
да се почистват и дезинфекцират, 
включително дръжки за врати, сто-
лове и бюра. Асансьорът трябва да 
се дезинфекцира редовно. Хората, 
които ползват асансьори, трябва да 
носят маски правилно и да избягват 
директен контакт с бутони и повърх-
ности.

Управление на медицински от-
падъци

Медицинските отпадъци (вклю-
чително защитните средства за ед-
нократна употреба след употреба) 
трябва да бъдат транспортирани 
навреме до временното складиране 
на медицинския институт. Инстру-
ментът и предметите за многократ-
на употреба трябва да бъдат пред-
варително обработени, почистени, 
стерилизирани и правилно съхра-
нявани в съответствие с Протокола 
за дезинфекция и стерилизация на 
дентален инструментариум (WS 
506-2016), публикуван от Национал-
ната здравна комисия на Китайската 
народна република. Медицинските 
и битовите отпадъци, генерирани по 
време на лечението на пациенти със 
съмнение или потвърдена инфекция 
от 2019-nCoV, се считат за инфекци-
озни медицински отпадъци. Трябва 
да се използват двуслойни торби за 
медицински отпадъци с жълт цвят 
и лигиране тип „гъша шия“ (бел.
пр. двойно усукан отвор на най-
лоновите пликове за отпадъци и 
запечатване с тиксо в основата на 
образуваната „шия“). Повърхността 
на опаковките трябва да бъде марки-
рана и изхвърлена в съответствие с 
изискването за управление на меди-
цински отпадъци

РЕЗЮМЕ

От декември 2019 г. новооткри-
тият коронавирус (2019 - nCov) 
сформира огнище на инфекция с 
вирусна пневмония в Ухан и в цял 
Китай. 2019-nCov влиза в приемни 
клетки чрез човешки клетъчен ре-
цептор ACE2, също като SARS-CoV, 
но с по-висока степен на свързване. 
Бързо нарастващият брой случаи и 
доказателства за предаване от човек 
на човек подсказват, че вирусът е 
по-заразен от SARS-CoV и MERS-
CoV(9,25,27,61). До средата на фев-
руари 2020 г. са докладвани голям 
брой инфекции на медицинския 
персонал и конкретните причини за 
неуспех на защитата трябва да бъдат 
допълнително проучени. Въпреки 
че денталните клиники са затворе-
ни по време на епидемията, все още 
голям брой спешни пациенти отиват 
в денталните практики и болници за 
лечение. Обобщихме възможните 
пътища за предаване на 2019-nCov в 
денталната медицина, като разпрос-
транението по въздуха, контактното 
разпространение и разпространение 
чрез замърсените повърхности. Пре-
гледахме и няколко подробни прак-
тически стратегии за предаване на 
вируса, за да предоставим справка 
за предотвратяване на предаването 
на 2019-nCov по време на дентална 
диагностика и лечение, включител-
но оценка на пациента, хигиена на 
ръцете, лични предпазни средства 
за дентални специалисти, промивка 
на устната кухина преди дентални 
процедури, изолация с кофердам, 
накрайник против аспирация, де-
зинфекция на клиничните повърх-
ности и управление на медицински 
отпадъци.

Превод от английски: 
д-р Й. Йонкова
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(Тестова версия 7) 
(Издадено от Националната здравна 

комисия и Държавната администрация 
на традиционната китайска медицина 
на 3 март 2020 г.) 

 

От декември 2019 г. в Ухан, Хубей 
са установени множество случаи 
на нова коронавирусна пневмония 

(НКП). С разпространението на епидеми-
ята подобни случаи са открити и в други 
части на Китай и други страни. Като остра 
респираторна инфекциозна болест НКП е 
включена в клас Б на инфекциозните забо-
лявания, посочени в Закона на Китайската 
народна република за превенция и лечение 
на инфекциозни заболявания и се третира 
като инфекциозно заболяване от клас А. 

С повишаване на разбирането на кли-
ничните прояви и патологията на заболява-
нето и натрупване на опит в диагностиката 
и лечението, а също така обръщайки вни-
мание на разпространението, причинено 
от внесените случаи от чужбина, прерабо-
тихме Протокола за диагностика и лече-
ние на новата коронавирусна пневмония 
(пробна версия 6) в Протокол за диагно-
стика и лечение за новата коронавирусна 
пневмония (пробна версия 7) с цел допъл-
нително укрепване на ранната диагностика 
и ранното лечение на болестта, подобрява-
не степента на излекуване, намаляване на 
смъртността и избягване, доколкото е въз-
можно, на нозокомиална инфекция.

I. ЕТИОЛОГИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новите коронавируси са от рода β. Те са 
обвити, а частиците са кръгли или овални, 
често полиморфни, с диаметър от 60 до 
140 nm. Генетичните им характеристики 
са значително различни от SARS-CoV и 
MERS-CoV. Настоящите изследвания по-
казват, че те споделят повече от 85% хо-
мология с SARS-подобни коронавируси с 
носител прилепи (прилеп-SL-CoVZC45). 
Когато се изолира и култивира in vitro, 
2019-nCoV може да бъде открит в епител-
ни клетки на дихателните пътища на чо-
века за около 96 часа, но ако вирусът бъде 
изолиран и култивиран с клетъчни линии 
Vero E6 и Huh-7 за неговото откриване ще 
са необходими 6 дни.

По-голямата част от новите знания (ноу-
хау) за физичните и химичните свойства 
на коронавируса идват от изследванията на 
SARS-CoV и MERS-CoV. Вирусът е чувст-
вителен към ултравиолетова светлина и то-
плина. Излагането на 56 ° С в продължение 
на 30 минути и липидните разтворители 
като етер, 75% етанол, дезинфектант, съ-
държащ хлор, пероцетна киселина и хло-
роформ могат ефективно да инактивират 
вируса. Хлорхексидинът не е ефективен 
при инактивиране на вируса.

II. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1. Източник на инфекция 
Понастоящем пациентите, заразени от 

новия коронавирус, са основният източник 
на инфекция; безсимптомните заразени 
хора също могат да бъдат инфекциозен 
източник.

 
2. Начин на предаване  
Предаване на вируса става главно чрез 

близък контакт и по въздушно-капков път. 
Съществува възможност за аерозолна 
трансмисия в сравнително затворена сре-
да при продължително излагане на високи 
концентрации на аерозол. Тъй като новият 
коронавирус може да бъде изолиран в из-
пражненията и урината, трябва да се обър-
не внимание на замърсяването с изпраж-
нения или урина, което води до аерозолно 
или контактно предаване.

3. Податливи групи 
Хората обикновено са податливи на ин-

фекции.
 
III. ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ  

Патологичните находки от ограничен 
брой аутопсии и биопсични изследвания 
са открити в бели дробове, далак, хилар-
ни лимфни възли и костен мозък,  сърце и 
кръвоносни съдове, черен дроб и жлъчен 
мехур, бъбреци.  

IV. КЛИНИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Клинични проявления 

Въз основа на настоящото епидемиоло-
гично проучване инкубационният период 
е от един до 14 дни, предимно от три до 
седем дни.

Основните проявления включват трес-
ка, умора и суха кашлица. Запушване на 
носа, хрема, болки в гърлото, миалгия и 
диария са открити в няколко случая. Теж-
ките случаи най-вече са развили диспнея 
(задух) и/или хипоксемия след една сед-
мица. В тежки случаи пациентите бързо 
прогресират до синдром на остър респира-
торен дистрес, септичен шок, метаболитна 
ацидоза, която е трудно да се коригира, ко-
агулопатия, многоорганна недостатъчност 
и други. Заслужава да се отбележи, че при 
тежките и критично болни пациенти трес-
ката им може да бъде умерена до ниска или 
дори едва забележима. Някои деца и ново-
родени могат да имат атипични симпто-
ми, проявяващи се като стомашно-чревни 
симптоми като повръщане и диария, или 
проявяващи се само като слабост и недос-
тиг на въздух.   

Пациентите с леки симптоми не разви-
ват пневмония, а само ниска температура 
и лека умора.

От случаите до момента, повечето паци-
енти имат добра прогноза, като малък брой 
пациенти са критично болни. Прогнозата 
за възрастни хора и пациенти с хронични 
съпътстващи заболявания е лоша. Кли-
ничният курс на бременни жени с НКП 
е подобен на този на пациенти на същата 
възраст. Симптомите при деца са сравни-
телно леки.

2. Лабораторни тестове   
Основни заключения 
В ранните стадии на заболяването броя 

на периферните левкоцити (WBC) е нор-
мален или намален, а броят на лимфоци-
тите намалява. При някои пациенти се 
наблюдава увеличение на чернодробните 
ензими, лактат-дехидрогеназа (LDH), мус-
кулни ензими и миоглобин. Повишеният 
тропонин се наблюдава при някои критич-
но болни пациенти, докато повечето паци-
енти имат повишен С-реактивен протеин 
и еритроцитни скорости на утаяване и 
нормален прокалцитонин. В тежки случаи 
D-димерът се увеличава, а лимфоцитите в 
периферната кръв прогресивно намаляват. 
Тежките и критично болни пациенти често 
имат повишени възпалителни фактори. 

Патогенни и серологични находки
(1) Патогенни находки: Новата коро-

навирусна нуклеинова киселина може да 
бъде открита в назофарингеални тампо-
ни, храчки, секрети от долните дихателни 
пътища, кръв, фекалии и други проби, из-
ползвайки RT-PCR и/или NGS методи. По-
точно е, ако се изследват проби от долните 
дихателни пътища (отделяне на храчки 
или екстракция от въздушния тракт). Про-
бите трябва да бъдат представени за тест-
ване възможно най-скоро след събиране. 

(2) Серологични находки: специфич-
ният имуноглобулин (IgM) за NCP ви-
руса става откриваем около 3-5 дни след 
началото; IgG достига титриране на поне 
4-кратно увеличение по време на възстано-
вяването в сравнение с острата фаза. 

3. Образна диагностика на гръдния 
кош  

В ранния етап, образната диагностика 
показва множество малки петна от сенки 
и интерстициални промени, видни във 
външната странична зона на белите дро-
бове. С напредването на заболяването, изо-
браженията след това показват множество 
прозрачни петна (т.нар. матови стъкла или 
ground glass opacities) и инфилтрация в 
двата бели дроба. В тежки случаи може да 
настъпи белодробна консолидация, докато 
плевралната ефузия е рядко срещана.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА СЛУЧАИТЕ  

1. Случаи със съмнение (суспектни 
случаи):

Като се вземат под внимание  както  епи-
демиологична история, така и клиничните 
прояви:

1.1 Епидемиологична история
1.1.1 История на пътуване до или пре-

биваване в Ухан и околните райони или 
в други общности, където са докладвани 
случаи в рамките на 14 дни преди началото 
на заболяването;

1.1.2 При контакт с хора, заразени с 
коронавирус (с положителни резултати от 
теста с нуклеинова киселина) в рамките на 
14 дни преди началото на заболяването;

1.1.3 При контакт с пациенти, които 
имат температура или респираторни симп-
томи от Ухан и околностите му или от общ-
ности, в които са съобщени потвърдени 
случаи в рамките на 14 дни преди началото 
на заболяването; или

1.1.4 Клъстърни случаи (2 или повече 
случая с висока температура и / или респи-
раторни симптоми в малка област, като се-
мейства, офиси, училища и т.н. в рамките 
на 2 седмици).

1.2 Клинични прояви
1.2.1 Треска и / или респираторни симп-

томи;
1.2.2 Горепосочените характеристики за 

изобразяване на НКП;
1.2.3 Нормален или намален брой на 

WBC, нормален или намален брой на лим-
фоцитите в ранен стадий на възникване.

Суспектеният  случай има  епидемио-
логичната история плюс които и да са две 
клинични прояви, или и трите клинични 
прояви, без да има ясна епидемиологична 
история.

2. Потвърдени случаи
Предполагаемите случаи с едно от след-

ните етиологични или серологични дока-
зателства:

2.1 Флуоресцентна RT-PCR показва по-
ложителни резултати в реално време за 
нова нуклеинова киселина на коронавирус;

2.2 Последователността на вирусни 
гени е силно хомологична на познатите 
нови коронавируси.

2.3 Специфичен за вируса НКП Ig M и 
IgG се откриват в серума; Специфичният 
IgG специфичен за вируса НКП е открива-
ем или достига титриране от поне 4-кратно 
увеличение по време на възстановяване в 
сравнение с острата фаза.

VI. КЛИНИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ

1. Леки случаи
Клиничните симптоми са леки и при 

образна диагностика няма признаци на 
пневмония.

2. Умерени случаи
Показване на температура и респира-

торни симптоми с рентгенологични наход-
ки на пневмония.

3. Тежки случаи
Случаи за възрастни, отговарящи на ня-

кой от следните критерии:
(1) Респираторен дистрес (≧ 30 вдишва-

ния / мин);
(2) Насищане с кислород <93% в покой;
(3) Артериално парциално (частично) 

налягане на кислород (PaO2) / фракция на 
вдишан кислород (FiO2) ≦ 300 mmHg (l 
mmHg = 0,133kPa).

В райони с голяма надморска височина 
(на над 1000 метра над морското равнище) 
PaO2 / FiO2 се коригира по следната фор-
мула:

PaO2 / FiO2 x [Атмосферно налягане 
(mmHg) / 760]

Случаите с изображения на гръдния 
кош, които показват очевидна прогресия 
на лезията в рамките на 24-48 часа> 50%, 
се диагностицират като тежки случаи.

 
При случаите с деца налице са някои от 

следните критерии:
(1)Тахипнеа  RR ≥ 60 BPM (удара в 

минута)  за деца под два месеца ; RR ≥ 50 
BPM за кърмачета на възраст 2-12 месеца; 
RR ≥ 40 BPM ;за деца на възраст 1-5 годи-
ни, и RR ≥ 30 BPM за деца над 5 години, 
независимо от треска и плач;

(2) Наситеността с кислород ≤ 92% 
върху пръстовия пулсов оксиметър, взет в 
покой;

(3) Трудно дишане (стенене, назално 
трептене и инфартерално, надклавикулар-
но и интеркостално свиване), цианоза и 
периодична апнея;

(4) Летаргия и конвулсия;
(5) Затруднено хранене и признаци на 

дехидратация.

4. Критични случаи
Случаи, отговарящи на някой от следни-

те критерии:
4.1 Дихателна недостатъчност и изис-

кваща механична вентилация;
4.2 Шок;
4.3 С друга органна недостатъчност, из-

искваща  интензивни грижи и лечение.
 

VII. КЛИНИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА 
ТЕЖКИ И КРИТИЧНИ СЛУЧАИ

1. Възрастни.

1.1 Лимфоцитите в периферната кръв 
намаляват прогресивно;

1.2 Възпалителните фактори на пери-
ферната кръв, като IL-6 и С-реактивни 
протеини, се увеличават прогресивно;

1.3 Лактатът се увеличава прогресивно;
1.4 Белодробните лезии се развиват бър-

зо за кратък период от време.

2. Деца.
2.1 Увеличава се дихателната честота; 
2.2 Слаба  психиатрична  реакция и сън-

ливост;
2.3 Лактатът се увеличава прогресивно;
2.4 Образната картина показва инфил-

трация от двете страни или множество 
лобове, плеврален излив или бързо проти-
чане на лезиите за кратък период от време;

2.5 Бебета на възраст под 3 месеца, 
които имат или съпътстващи заболявания 
(вродена сърдечна болест, бронхопулмо-
нална дисплазия, деформация на диха-
телните пътища, анормален хемоглобин 
и тежко недохранване и др.) или имунна 
недостатъчност или хипофункция (дълго-
срочна употреба на имуносупресори).

VIII. ДИФЕРЕНЦИАЛНА 
ДИАГНОЗА

1. Леките прояви на НКП трябва да се 
разграничават от инфекции на горните 
дихателни пътища, причинени от други 
вируси.

2. НКП се отличава основно от други 
известни вирусни пневмонии и микоплаз-
мени пневмонални  инфекции като грипен 
вирус, аденовирус и респираторен синци-
тиален вирус. Специално за суспектните 
случаи, методи като бързо откриване на 
антиген и мултиплексна PCR нуклеинова 
киселина трябва да бъдат използвани  въз-
можно най-много за откриване на често 
срещани респираторни патогени.

3. Трябва също да се направи разграни-
чение от неинфекциозни заболявания като 
васкулит, дерматомиозит и организираща 
пневмония.

IX. ОТКРИВАНЕ  НА СЛУЧАИ И 
ДОКЛАДВАНЕ

Здравните специалисти в медицински 
институции от всички видове и на всички 
нива, при откриване на съмнителни слу-
чаи, отговарящи на определението, трябва 
незабавно да ги поставят в единична стая 
за изолация и лечение. Ако случаите все 
още се считат за суспектни след консулта-
ции от болнични експерти или лекуващи 
лекари, трябва да се докладват директно 
онлайн в рамките на 2 часа; трябва да се 
вземат проби за ново изследване на коро-
навирус с нуклеинова киселина и суспект-
ните случаи трябва незабавно да бъдат 
прехвърлени в определените болници. 
Хората, които са били в близък контакт с 
пациенти, на които е било потвърдено но-
вата коронавирусна инфекция, се съветват 
да извършват своевременно ново патоген-
но изследване на коронавирус, въпреки че 
обикновените респираторни патогени са 
тествани положително.

Ако два теста за нуклеинова киселина, 
взети в период от поне 24 часа от случай на 
съмнение за НКП, са отрицателни и IgM и 
IgG специфичните за вируса  са отрицател-
ни след 7 дни от началото на съмнението, 
суспектната диагноза може да бъде изклю-
чена.

X. ЛЕЧЕНИЕ

1. Мястото на лечение е  определено 
от сериозността на заболяването

1.1 Суспектните и потвърдени случаи 
трябва да бъдат изолирани и лекувани в 
определени болници с ефективни усло-
вия за изолиране, защита и превенция. 
Суспектният случай трябва да се третира 
изолирано в самостоятелна стая. Потвър-
дените случаи могат да се лекуват в една 
и съща стая.

1.2 Критични случаи трябва да бъдат 
приети в интензивни отделения за лечение 
възможно най-скоро

Общо лечение
2.1 Осигуряване на почивка в леглото за 

пациентите и засилване на поддържащата 
терапия; осигуряване на достатъчен при-
ем на калории за пациентите; следене на 
водния и електролитния им баланс, за да 
се поддържа стабилността на вътрешната 
среда; внимателно наблюдение на жизне-
ните показатели и насищане с кислород.

2.2 Според състоянието на пациенти-
те, наблюдение на рутинния резултат на 
кръвта, рутинния резултат на урината, 
c-реактивен протеин (CRP), биохимич-
ни показатели (чернодробен ензим, ми-
окарден ензим, бъбречна функция и др.), 
Коагулационна функция, газов анализ на 
артериалната кръв, образна диагностикяа 
на гърдите и изследване на цитокини, ако 
е необходимо.

2.3 Своевременно осигуряване на ефек-
тивна кислородна терапия, включително 
назален катетър и маска с оксигенация и 
високо-поточна назална кислородна тера-
пия. Ако е възможно, може да се приложи 
вдишване на смесен водород и кислород 
(H2 / O2: 66,6% / 33,3%). 

2.4 Антивирусна терапия: Болниците 
могат да изпробват Алфа-интерферон (5 
милиона U или еквивалентна доза всеки 
път за възрастни, добавяйки 2 ml стерили-
зирана вода, инхалиране с пулверизация 
два пъти дневно), лопинавир / ритонавир 
(200 mg / 50 mg на хапчета за възрастни, 
две хапчета на прием, два пъти дневно, не 
повече от 10 дни), Рибавирин (препоръчва 
се да се използва съвместно с интерферон 
или лопинавир / ритонавир, 500 mg всеки 
път за възрастни, два пъти или три пъти 
дневно интравенозни инжекции, не повече 
от 10 дни), хлорокин фосфат (доза от 500 
mg за 7 дни за лица на възраст 18-65 с те-
лесно тегло над 50 kg; доза от 500 mg за 
1 и 2 дни и 500 mg qd за 3-7 дни при въз-
растни с телесно тегло под 50 кг), Арбидол 
(200 mg ОИД за възрастни, не по-дълъго 
от 10 дни). Имайте предвид нежеланите 
реакции, противопоказанията (например 
хлорохин не може да се използва при паци-
енти със сърдечни заболявания) и взаимо-
действията на горепосочените лекарства. 
Допълнително да се оцени ефикасността 
на тези лекарства, които се използват в 
момента. Използването на три или пове-
че антивирусни лекарства едновременно 
не се препоръчва; ако се появи токсична 
странична реакция на непоносимост, съ-
ответното лекарство трябва да се прекрати. 
За лечението на бременни жени трябва да 
се разглеждат въпроси като броя на геста-
ционните седмици, избора на лекарства, 
които имат най-малко въздействие върху 
плода, както и дали бременността да бъде  
прекратена преди лечението, като пациен-
тите са информирани за тези съображения.

2.5. Лечение с антибиотични лекарства: 
Неправилна или неподходяща употреба 
на антибиотични лекарства трябва да се 
избягва, особено в комбинация с широ-
коспектърни антибиотици.

XI. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗПИСВАНЕ И 
НАБЛЮДЕНИЕ СЛЕД ТОВА

1. Критерии за изписване
1) Телесната температура се връща към 

нормалното за повече от три дни;
2) Дихателните симптоми се подобря-

ват;  
3) Белодробната картина показва оче-

видно намаляване на възпалението,  
4) Тестовете за нуклеинова киселина 

са отрицателни два пъти последователно, 
върху проби от дихателните пътища като 
храчки и назофарингеални секрети (ин-
тервалът на вземане на проби е най-малко 
24 часа). Тези, които отговарят на горните 
критерии, могат да бъдат изписани. 

2. Предприемане на действия след из-
писване 

2.1 Определените болници следва да се 
свържат със заведенията за първична гри-
жа в района на пациентите и да споделят 
медицинските им досиета, да изпратят ин-
формацията за изписваните пациенти до 
съответната община и до здравното заведе-
ние, където пациентите пребивават.

2.2 След изписване се препоръчва па-
циентите да следят здравословното си 
състояние в изолация в продължение на 
14 дни, да носят маска, да живеят в добре 
проветрива единична стая, ако е възможно, 
да намалят близкия контакт с членовете на 
семейството, да се хранят отделно, да спаз-
ват добра лична хигиена и да се избягват 
излизанията навън.

2.3 Препоръчва се пациентите да се вър-
нат в болниците за проследяване и повтор-
но посещение след втората и четвъртата 
седмица от изписването.

Генерална дирекция на Национална-
та комисия по здравеопазване  

ПРОТОКОЛ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НА НОВАТА КОРОНАВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ
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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.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН КОНГРЕС

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

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.

ХХ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС - 2020

МНОГОЕТАПЕН ПОДХОД ЗА 
ИМПЛАНТАТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА СЛУЧАИ С НАПРЕДНАЛ КОСТЕН 

ДЕФИЦИТ В ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА
ПРОФ. Д-Р СТЕФАН 
ПЕЕВ, БЪЛГАРИЯ
През 1997 г. Стефан Пеев 

завършва дентална медицина 
с отличен успех в МУ-София. 
През същата година започ-
ва работа като ординатор в 
отделение за специализирана 
хирургична помощ на Районна 
стоматологична поликлиника 
– гр. Казанлък, където работи 
до 2001 г. От 1999 до 2014 г. 
работи в индивидуална прак-
тика за първична дентална 
помощ. Участва като гост преподавател 
в преподаването по дентална имплантоло-
гия в МУ-Варна и МУ-Пловдив от 2009 до 
2013 г. От 2005 до 2008 г. е докторант в 
катедра по Орална хирургия във ФДМ при 
МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава 
дисертация на тема ”Имедиатно функ-
ционално натоварване на интраосални 
остеоинтегрируеми имплантати” и му е 
присъдена ОНС “Доктор” по научна специ-
алност “Хирургична стоматология”. От 
2012 до 2013 г. е редовен асистент в кате-
дра по “Пародонтология и ЗОЛ” във ФДМ 
при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в 
катедра по Орална и лицево-челюстна хи-
рургия, пародонтология и СОД – ФДМ при 
МУ-Варна. От месец април 2013 г. е редовен 
доцент в МУ-Варна. През същата година 
става ръководител на катедра по „Паро-
донтология и дентална имплантология“, 
която ръководи до момента. През 2013 г. е 
назначен от ръководството на МУ-Варна 
да координира създаването на първия у нас 
Университетски медико-дентален център, 

на който става ръководител 
след официалното му откри-
ване през ноември 2014 г.

През 2014 г. проф. д-р Сте-
фан Пеев е заместник-декан 
на ФДМ при МУ-Варна. През 
2015 г. придобива научна сте-
пен “Доктор на медицинските 
науки” след защита на вто-
рата си дисертация на тема 
“Приложение на дентални 
имплантати в условията на 
редуциран обем на наличната 

кост”. Проф. Пеев e един от първите ле-
кари по дентална медицина у нас с придо-
бита специалност по “Дентална имплан-
тология”. Съучредител и председател на 
“Българска асоциация по орална имплан-
тология” от създаването и през 2006 г. 
до днес. От май 2018 г. проф. д-р Стефан 
Пеев, д.м.н. е декан на Факултета по ден-
тална медицина при МУ-Варна.

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: 
Многоетапен подход за имплантатно 

възстановяване на случаи с напреднал 
костен дефицит в естетичната зона.

Резюме: Разглежда се двуетапния прото-
кол за костна аугментация, съчетан с меко-
тъканна аугментация и протетичен мекотъ-
канен мениджмънт при лечение на случаи с 
напреднала костна резорбция в естетичната 
зона. Отделя се внимание на оценка на ес-
тетичния риск, основните принципи на пла-
ниране на имплантатното лечение, както и 
на основните методи на костна и мекотъ-
канна аугментация.
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
ТРЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС

„Наука и практика – ръка за ръка ” 
на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив

24.04. – 25.04.2020г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

В юбилейната 2020 година, когато Факултетът по дентална медицина – Пловдив 
отбелязва 50 години от основаването си, Ви каним да вземете представително участие 
в предстоящия III-ти НАУЧЕН КОНГРЕС „Наука и практика - ръка за ръка“, който ще 
се състои на 24 - 25 април 2020 г., във Факултета по дентална медицина в град Пловдив. 
Форумът се организира съвместно от Факултета по дентална медицина на Медицинския 
университет - Пловдив и Районната колегия на БЗС в град Пловдив.

24.04.2020г., петък
8.30 - 14.00 ч.  РЕГИСТРАЦИЯ (централно фоайе, 1 етаж, ФДМ - Пловдив)

ПРЕДКОНГРЕСНИ  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ (АКРЕДИТИРАНИ по ПМОЛДМ)
9.00 – 16.00 ч. Основи на CAD/CАМ технологията в денталната медицина
Демонстратори: Проф. Ангелина Влахова, дм, д-р Виктор Хаджигаев, зъботехник Иван 
Попов, д-р Стефан Златев, дм  (ФДМ - Пловдив)
Максимален брой участници – до 10
Такса участие – 250 лв. при ранно записване до 15 април /300 лв. след 15 април/.
9.00 – 16.00 ч. Възстановяване на силно атрофирала долна челюст с дентални 
импланти
Демонстратор: Доц. Иван Ченчев, дм, д-р Стефан Златев, дм (ФДМ - Пловдив)
Максимален брой участници – до 12
Такса участие – 300 лв. при ранно записване до 15 април /350 лв. след 15 април/.

14.00 - 14.30 ч.  ОТКРИВАНЕ (Аула Магна)
АУЛА МАГНА
14.30 – 16.00 Дигитален отпечатък – същност, предимства и клинично 

приложение в протетиката и имплантологията. 
Лектори: Д-р Добромира Шопова, дм,  Д-р Пламен Бързашки 
(България)

16.00  - 16.15 Търговска презентация
16.30 – 18.00 Още ли сте актуални в поддръжката на денталните инструменти? 

Лектор: Д-р Кристиан Стемпф, дм (Франция)

18.30 ч.  Коктейл.

25.04.2020г., събота
АУЛА МАГНА
9.00 – 10.30 Ключови фактори при имплантно лечение. Как дигитализирането 

на работния процес с помощта на SMOP софтуера гарантира 
успеха. Лектор: Д-р Биит Курт (Швейцария)

10.30 – 10.50 Търговска презентация
11.00 – 12.30  Възможности за триизмерна препарация и херметизация на 

ендодонтското пространство. 
Лектор: Доц. Ангела Гусийска, дм (ФДМ – София)

ПЪРВА АУДИТОРИЯ
9.00 – 9.45 Насилие над деца – разпознаване, докладване и предотвратяване. 

Лектор: Доц. Мариана Димитрова, дм (ФДМ – Пловдив)
9.45 – 10.30  Рентгенометрия при ретинирани зъби. 

Лектор: Д-р Петя Каназирска, дм (ФДМ - Пловдив)
10.30 – 10.50 Търговска презентация
11.00 – 11.45 Комплексно лечение на сложни клинични случаи. Връзката 

на ортодонтията с другите специалности. Как да изберем най-
правилния лечебен план? Лектор: Д-р Цветомир Бадов (България)

11.45 – 12.30 Постурологията – новата парадигма в медицината. 
Лектор: Д-р Венцислав Стоев, дм (България)

ВТОРА АУДИТОРИЯ
12.30 – 14.00  ПОСТЕРНА СЕСИЯ

АУЛА МАГНА
14.00 – 14.45 Имедиатно имплантиране. Принципи и вариации. Лектор: Д-р 

Кирил Динов (България)
14.45 – 15.00 Търговска презентация
15.00 – 15.45 Болният с ревматоиден артрит – дентален пациент. Лектор: Проф. 

Мария Панчовска, дм (, МФ, МУ - Пловдив)
16.00 – 18.00 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ – 4 бр. към момента, всяка по 15 мин. – 

10 мин. представяне и 5 мин. дискусия 

ПЪРВА АУДИТОРИЯ
14.00 – 14.45 Препарационни граници за изцяло керамични коронки и мостови 

конструкции, изработени по CAD/CAM технологията. 
Лектор: Проф. Ангелина Влахова, дм (ФДМ - Пловдив)

14.45 – 15.00 Търговска презентация
15.00 – 15.45 Единични възстановявания върху импланти – конвенционален, 

хибриден и дигитален подход. 
Лектор: Д-р Стефан Златев, дм (ФДМ - Пловдив)

Последствията 
от уханския 
коронавирус 

се усещат също и от 
някои от най-големите 
компании в дентал-
ната индустрия. Про-
изводителят на про-
зрачни алайнери Align 
обявиха в скорошен 
конферентен разговор, 
че очакват между 20 
000 и 25 000 продажби 

на Invisalign по-малко 
в Китай през първата 
четвърт на 2020 г. по-
ради епидемията от 
вируса. Допълнител-
ните финансови загу-
би, свързани с времен-
ното прекратяване на 
производствения про-
цес в заводите на Align 
в Китай, се очаква да 
бъдат между 3 и 4 ми-
лиона щатски долара.

Бихте ли се предста-
вили? 

Над 15 години съм 
в структурите на БЗС - била 
съм два мандата секретар и 
два мандата председател 
на Контролната комисия на 
РК Плевен, а също и деле-
гат на Конгресите на БЗС.

Какви се особеностите 
на вашата районна коле-
гия? Бихте ли ни дали по-
вече информация за нея?

В Плевенска колегия 
членуват 192 лекари по 
дентална медицина като 
с тези, които практику-
ват тук и като втора коле-
гия, ставаме над 210. В 
последните години член-
ската маса се увеличава 
и се радваме на млади 
колеги, които след дипло-
мирането си се завръщат 
в нашия град, а и такива, 
които не са от Плевен. 
В момента сме изправени 
пред предизвикателство-

то да се справим с извън-
редната ситуация в града 
по повод откриването на 
COVID 19.

Каква е Вашата визия 
за развитие на колегията 
и за работата Ви в тази 
насока? Какво да се пра-
ви, за да се защитят ин-
тересите на лекарите по 
дентална медицина?

Моето мнение е, че на 
първо място колегията 
трябва да защитава ин-
тересите на своите чле-
нове от всякакво естест-
во. Изправени сме пред 
много предизвикателства 
– Правилата се приеха, но 
предстоят Стандартите. 
Постоянно се променят 
нормативни документи и 
съсловието трябва да бъде 
навреме информирано, а 
където може да се работи 
съвместно с институциите 
на местно и национално 
ниво. Плевенска РК винаги 

е била в добри взаимоотно-
шения с институциите на 
местно ниво и ще продъл-
жим в този дух.

Какво БЗС може да на-
прави още за своите чле-
нове?

Членовете на БЗС очак-
ват защита на професио-
налните им интереси и на-
временна информираност 
по всички проблеми, каса-
ещи практиките ни.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА   
ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ

24 април (петък)
14.00 – 18.30 - Теоретична обосновка и клинични протоколи на концепцията 
оссеоденсификация
Демонстратор: Доц. Димитър Филчев, дм (ФДМ - София)
Максимален брой участници – 10
Такса участие – 390 лв. при ранно записване до 15 април /440 лв. след 15 април/.
16.30 – 18.00 - Клиничен протокол на работа с интраорални скенери
Демонстратори: Д-р Добромира Шопова, Д-р Пламен Бързашки (България)
Максимален брой участници – 10
Такса участие – 100 лв. при ранно записване до 15 април /150 лв. след 15 април/.

25 април (събота)
14.00 – 17.00 - Цялостен протокол за създаване на хирургични водачи в 
имплантологията с помощта на SMOP, Swiss 
Демонстратор: Доц. Флориан Шобер (Швейцария)
Максимален брой участници – 20
Такса участие – 100 лв. при ранно записване до 15 април /150 лв. след 15 април/.
13.30 – 18.00 - Eндодонтско лечение – особености при машинна обработка на 
кореноканалното пространство 
Демонстратор: Д-р Богомил Андонов (ФДМ - Пловдив)
Максимален брой участници – до 20
Такса участие – 290 лв. при ранно записване до 15 април /340 лв. след 15 април/.
14.00 – 16.30 – Съвременни подходи за инициална пародонтална терапия 
Демонстратори: Доц. Елена Фиркова, дм и д-р Михаил Танев (ФДМ, Пловдив, България)
Максимален брой участници – 10
Такса участие – 120 лв. при ранно записване до 15 април /170 лв. след 15 април/.
14.00 – 15.30 - Стъпки към предвидимо адхезивно възстановяване – от кофердам през 
загряване на композита до финалното контуриране 
Демонстратор: Д-р Йордан Търпоманов (ФДМ - Пловдив)
Максимален брой участници – 10 
Такса участие – 40 лв. при ранно записване до 15 април /90 лв. след 15 април/.

Програмата е предварителна. Организаторите запазват правото си за промени и допълнения

ОЧАКВАМЕ ВИ в Пловдив на 24–25 април 2020!

КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ
Мероприятието предстои да бъде акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ.

Записване за участие в Конгреса: 
Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641;
еmail: ssbplovdiv@abv.bg / fdm_kongres_2020@abv.bg
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка: 
Банкова сметка:
Банка ДСК, клон гр. Пловдив
BIC: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000002615567
Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив

Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.

Записване за практически курсове: 
Д. Христозова - 032/602 066; / еmail: fdm_kongres_2020@abv.bg
Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка на Медицински 
университет – Пловдив:
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
BIC: UNCRBGSF - УниКредит Булбанк АД
В основание за плащане: имената на водещия курса.

_NB!_Копие от платежното се изпраща предварително сканирано на fdm_kongres_2020@
abv.bg и се представя на водещия курса в деня на провеждането.
Всички събития се провеждат във ФДМ – Пловдив (бул. Хр. Ботев №3)

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА 
И В ДЕНТАЛНИЯ БРАНШ

ИЗБРАНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РК НА БЗС В МАНДАТ 2020-2023 Г.

Д-Р ПОЛЯ ПЕТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РК НА БЗС - ПЛЕВЕН.
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ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ 
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ 
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

11 април 2020 г., София
Витоша парк хотел
12:00 – 16:00 чaca

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

ТАКСА УЧАСТИЕ: 90 лв.
  ЗА СТУДЕНТИ: 50 лв.
       ДО 05.04.2020  Г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

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

В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне ес-
тетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта. 
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разно-
образните стъпки за изработване и създаване на максимално ес-
тествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на 
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла 
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохро-
матична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на 
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат 
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптира-
на спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силико-
новия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание 
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните 
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихро-
матични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят 
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с 
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъ-
ществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr матери-
али: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, Vertise Flow, Opti1Step, 
OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. По желание участниците могат да си 
осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират. 

Участниците ще получат сертификат за участието 

и мостри от фирма Kerr.

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 05.04.2020 Г. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888 925569, 0888 618189
e-mail: etienet@abv.bg

w
or

ks
ho

p

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

ГРУПА: до 10-15 
участници 

Workshop се провежда 

при минимум 6 души
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За допълнителна информация  
и записвания:

София, ул. „Николай Хайтов” 34

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

www.ultradental.net

Спонсор:

Практическите упражнения са структу ри
рани така, че да се придобият задълбочени 
познания за новите материали и техники, 
използвани за естетично покритие на ого
лени корени. 

 Теми:

• Основни и комплексни хирургични тех
ники за естетичен мекотъканен менидж
мънт около оголени корени.

• Автогенни присадки: Свободни гинги вал
ни  и съединителнотъканни присад ки

• Използване на мекотъканни заместители 
за покритие на корени самостоятелно, 
или в комбинация с емайлови матриксни 
протеини.

• Избор на конци, и представяне на раз
лич ни техники на зашиване.

лекция: 190 лв. 
лекция + уъркшоп: 290 лв.

Цените са без ДДС.

рекоНСТрукТиВНАТА 
пАроДоНТАлНА ХирурГия - 
клиНиЧеН оБЗор

Лектор: AdriAn KAsAj, dds, Msc, Phd
Катедра „Пародонтология и хирургия”
Университетски медицински център в Майнц, Германия

С о ф и я
ЕДНОДНЕВЕН КУРС ПО  

ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ 

ТеНДеНЦии В 
ПАРОДОНТАЛНАТА 
ПЛАСТиЧНА ХиРУРГиЯ

   ПРАКТиЧеСКи УПРАЖНеНиЯ:

лекция:

13 юни 
2020

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

ACQUA™ 
повърхност, преДназначена 
за голяма преДсказуемост  
на лечебния план

GRAND ESTHETICS
Имедиатна и  
натурална естетика

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

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

Helix GM Имплант + надстройка 
по избор: 

Всички цени са с ДДС.

290 лв.

283 лв.

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

www.ultradental.net

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

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

GRAND 
SIMPlISITy
Изключително  
улеснен и опростен 
протокол на 
работа
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Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com

TG-98 L
› LED+, 21 W
› керамични лагери
› 4-флексен спрей
› за Roto Quick, 

Multiflex,NSK и  
RM куплиране

› 12 месеца гаранция

1399 лв.

WG-99 LT
› със светлина
› 1:5
› 4-флексен спрей
› керамични лагери
› 24 месеца гаранция

1625 лв.

WG-56 LT
› със светлина
› 1:1
› единичен спрей 
› 24 месеца гаранция

1165 лв.

WG-66 LT
› със светлина
› 2:1
› единичен спрей
› 24 месеца гаранция

1335 лв.

Пример: при покупка на турбина TG-98 L (1399 лв.) и наконечник WG-56 LT  
(1/2 цена от 1165 лв. = 582 лв.): обща стойност на сделката 1981 лв.  
Промоцията важи за всички инструменти от серията Synea Fusion.  

Посочени са редовни цени на инструментите.  
Офертата важи за периода от 01 февруари до 30 април 2020 г.

При покупка на два инструмента от 
серията Synea Fusion, вторият е на 
половин цена. При покупка на различни 
инструменти, отстъпката се приспада от 
инструмента с по-ниска стойност.

Втори инструмент  на ½ цена

Цените са с включен ДДС. 

20200311_AD_Synea_Promotion_130x190mm_ABG_final.indd   1 11.03.2020   13:34:18
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PRF в лицевата естетика.  
Cleopatra TechniqueTM

Нови тенденции в естетиката 
на лицето с интелигентни  
производни на кръвта.

› Стареене и анти-стареене, характеристики 
и превенция. Анатомия на кожата и устните. 
Материали, методи и инжекционнни техники.

› Всичко, което трябва да знаете за PRF – подготовка, 
протоколи, скорост, манипулация и методи на 
приложение. Описание на епруветките за естетична 
медицина (лицева естетика, келоиди, белези, 
възстановяване на коса, управление на болка и 
зарастване на рани).

› Сравнение между използването на PRF спрямо 
хиалуронова киселина (ботулинов токсин/ PDO конци/ 
лазери (цена/ ефективност). Може ли PRF да замени 
всички или да се използват в комбинация. Промени в 
естетичната медицина с помощта на PRF. 

› Тайните на Cleopatra TechniqueTM. Как да постигнем 
контуриране, аугментация и пълнота на устните. 
Подготовка на пациента и кожата преди/ след 
лечение, домашни грижи.

› Флеботомия – подготовка на пациента и клиниката.

› Клинични случаи за всеки протокол от микронидлинг 
до инжектиране във всички зони на лицето.

› Клинични случаи с PRF при келоиди, белези, 
възстановяване на косата, управление на болката 
при артрит и зарастване на рани. 

› “Да” и “Не” в естетичната медицина. Какво никога  
не трябва да се прави в естетичните протоколи. 

Такси участие:
Такса участие до 15.04.2020 г.: 480 лв.
Такса участие след 15.04.2020 г.: 530 лв.

Такси участие при двама или  
повече участника от една  
дентална клиника/за участник:
Такса участие до 15.04.2020 г.: 450 лв.
Такса участие след 15.04.2020 г.: 500 лв.

16 май 2020 г.

София,  
хотел “Хилтън”

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

Prof. Cleopatra NACOPOULOS

20200312_AD_Congress_190x260mm_ABG.indd   1 12.03.2020   08:27:32

Всички цени са с ДДС

2 ШПРИЦИ (x4g)
+ 5 КОМПЮЛИ BLOCKER 
(x0.2g)  

223,80 лв. / 189 лв.

OMNICHROMA 
One-shade универсален високоестетичен 
композит

ESTELITE ASTERIA
Универсален високоестетичен композит 

 3 ШПРИЦИ (A1B, A2B, A3B, A3.5B, 
A4B, B3B, BL, NE, OcE, YE, 
WE, TE / х4g) 
+ UNIVERSAL BOND KIT 
(Бутилки А/В, 10 ml)

707 лв. / 469 лв.

ESSENTIAL KIT (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE / x4g) 
+ 1 ШПРИЦА ESTELITE ASTERIA (цвят по избор)

1221 лв. / 829 лв.

ESTELITE SIGMA QUICK 
Универсален високоестетичен композит 

5 ШПРИЦИ (A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 
C3, BW, OA1, OA2, OA3, OPA2, CE, WE / х3.8g )
+ BOND FORCE II KIT (Бутилка 5 ml)

730 лв.  / 549 лв.

10 ШПРИЦИ (цвят по избор) 
+ UNIVERSAL BOND KIT 
(Бутилки А/В, 10 ml)      1159 лв. / 890 лв.

ESTELITE BULK FILL FLOW 
Течен супра-нанокомпозит за директни 
възстановявания и BULK техника

2 ШПРИЦИ 
(A1, A2, A3, B1, U / x3 g) 
+ 1 ШПРИЦА ESTELITE 
UNIVERSAL FLOW MEDIUM (цвят по избор)

279 лв.  / 210 лв.

ОфициАлен ВнОсител зА БългАрия: 

www.ultradental.net

софия, ул. николай Хайтов 34
Tел.: 02 953 35 57, GSM: 0878 108 346, 0878 102 198

П р О М О ц и и
01.03.2020 - 31.03.2020

П О Д А р ъ К !

ESTELITE UNIVERSAL FLOW
Универсални течни супра-нанокомпозити 
за директни възстановявания

MEDIUM – 5 ШПРИЦИ 
(A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, OPA2, 
OPA3, OPA4, CE, BW / х1.7 g)
345 лв.  / 255 лв.
SUPER LOW – 3 ШПРИЦИ 
(A1, A2, A3, A3.5, A4, A5 / х3 g) 
291 лв.  / 219 лв.

BOND FORCE II
Еднокомпонентен фотополимезиращ 
адхезив (VII поколение)

KIT (бутилка 5 ml, аксесоари)
+ 1 ШПРИЦА OMNICHROMA (x4g)

383,40 лв. / 245 лв.

ETCHING GEL HV
Високо вискозен ецващ гел за контрoлирано 
нанасяне без разтичане

2 КУТИИ (4 шприци x 2.5 ml)

148 лв. / 131 лв.

ESTECEM II 
Универсален композитен цимент

KIT UNIVERSAL (Паста A/B x9.8 g, 
Universal Bond бутилки 
A/B – 10 ml, аксесоари) 
+ 2 ШПРИЦИ ETCHING GEL HV 

 614 лв. / 439 лв.

SOFRELINER TOUGH S
А-силикон за дълготрайна мека 
ребазация 

KIT (паста 52g, 
праймер 10ml, aксесоари) 

375 лв. / 345 лв.

При поръчки над 500 лв. с ДДс избор между:
Полутечен възстановителен композит 
ESTELITE FLOW QUICK - 1 ШПРИЦА 
(В1, с2, ОА1 x1.8 g)
или 
Универсален високоестетичен 
композит ESTELITE SIGMA QUICK
10 КОМПЮЛИ (A1, A2, A3, OA1, 
OA2, OA3, OPA2, CE, BW, x0.2g)

Д Е Н Т А Л Е Н  М А ГА З И Н
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ПРОДАВА
Продавам разработен дентален 

кабинет в курортния град Китен. 
Работи се целогодишно. За подроб-
ности - тел. 0898737059

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, район 
„Красна поляна“, стоматологична 
машина и стол Медия 7М, в много 
добро състояние, заедно с инстру-
ментариум. Оборудването може да 
се закупи и отделно от помещение-
то. Цена при запитване, тел. 02/889-
96-90, вечер след 19 ч.

Продавам стоматологична ма-
шина (ЮС-7) в отлично състояние, 
периферия приставки за ел. диаг-
ностика и каутеризация. Турбинен 
наконечник; резервни части. Тел: 
0878671036 

Продавам пособия за оборудва-
не на стоматологичен кабинет (вто-
ри кабинет) на атрактивни цени. 
тел:0878671036 Д-р Божинова

Продавам столче за стомато-
лога, бяло, тапицирано, с обле-
галка, регулируемо. Цена: 100 лв. 
0888204518

Продавам инструментариум за 
импл. система K.S.I Bauer Schraube. 
За контакти тел. 0888242565 д-р Ге-
надиева.

Продавам ,зъболекарски юнит 
и стол за пациента Флекс интеграл 
в отлично състояние работещ, ас-
пирация, ръкохватка, електриче-
ски мотор Bien Air, ултразвук, два 
шлауха със светлина, рефлектор със 
сензор. Цена по договаряне. Теле-
фон за контакти 0888 605 918

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

Продавам оборудван стоматоло-
гичен кабинет в гр. София, район 
„Красна поляна“, стоматологична 
машина и стол Медия 7М, в много 
добро състояние, заедно с инстру-
ментариум. Оборудването може да 
се закупи и отделно от помещение-
то. Цена при запитване, тел. 02/889-
96-90, вечер след 19 ч.

Продавам пълно стоматологич-
но оборудване на изгодна цена с 2 
бр. стом. стол. (текмил, дентсан) 
работещ дентален кабинет в центъ-
ра 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. За информация: 0877/ 43 60 11 
– Д-р Петкова

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

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и 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, работещи и в 
момента. Практиката е от 1992г. Гр. 
Пловдив, ул. ”Лазар Стоев” № 1. За 
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична 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 помещение 28 кв. м., 
работещ оборудван зъболекарски 
кабинет, намиращ се в гр. Пловдив, 
бул. ”Васил Априлов” № 132. За 
информация: 0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 
765 295

Продавам помещение със статут 
на стоматологичен кабинет, 60 кв. 
м. в гр. Пловдив. За информация: 
0897/ 988 845

Продавам Стоматологичен юнит 
ЮС 7 Медия, компресор резервни 
части,2 бр. метални шкафа, 2 бр. 
масички и зъболекарски стол. Цена 
по договаряне За контакти тел. 
0888559010 Д-р Радомирова

ДАВА ПОД НАЕМ:
Давам под наем смяна в напълно 

оборудван зъболекарски кабинет гр. 
София бул. Христо и Евлоги Георги-
еви 153 срещу Военна академия. Д-р 
Делчовски - 0888 710 187

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

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална 
медицина в гр. Пловдив. За инфор-
мация: Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 
43 или д-р Славова – 0885/ 84 48 42

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

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв.м., гр. Пловдив, кв. ”Прослав”, до 
пощата. За контакти: 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. Пловдив 
За контакти: 0898 35 75 34 – Д-р 
Петрова

Давам смяна под наем в оборуд-
ван дентален кабинет намиращ се до 
Германо-българската лаборатория в 
гр. Пловдив, кв. Съдийски. За ин-
формация - Д-р Трендафилов - 0877 
76 90 99. 

Давам под наем оборудван сто-
матологичен кабинет в центъра на 
Пловдив. За информация - 0887 
532 736.

Давам под наем стоматологи-
чен кабинет (самостоятелна сгра-
да) със санитарен възел, чакалня и 
самостоятелен вход. Kабинетът е в 
ЖК „Тракия“ и е работил като дено-
нощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем напълно оборуд-
ван дентален кабинет в София. За 
контакти 0888531724

Давам под наем кабинет в кв. 
.Орландовци, ново строителство. 
Наем по договаряне. За контакти: 
Д-р Петрова-0898437041 

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

Дава се смяна под наем в обо-
рудван с нова вносна машина ден-
тален кабинет на Общински Дента-
лен център в сградата на ДКЦ 7, до 
Централна гара София. Преферен-
циална общинска цена с включени в 
наема консумативни разходи и раз-
решителни. Наема включва още са-
нитарно почистване, охрана, авток-
лавиране на едър инструментариум. 
Организирано събиране на опасни 
отпадъци и други. Има и рентгено-
ва лаборатория. Справки делнич-
ни дни тел. 02/ 8033951-сутрин и 
тел.02/8033953 

ТЪРСИ
Търсим млад зъболекар от Стара 

Загора, или региона за работа в раз-
работен кабинет за петък, събота и 
неделя на много добър процент. За 
контакт: 0888882702, 0889346014

Търся Доктор по Дентална меди-
цина за работа в напълно оборудван 
дентален кабинет, находящ се в с. 
Гара Елин Пелин Основно Учили-
ще ‚Стефан Стефанов ‚.ЗА контакти 
тел. 0888559010 Д-р Радомирова

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

Повече за курсовете на 
www.bracescourses.com

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

3, 4, 5 ноември12, 13, 14 октомври16 - 17 септември 30 ноември,
 1, 2 декември

3 - 4 юни 

Пакетна цена на 5-те нива, 
заплатени до 27.04.2020 г. 

10% отстъпка

Всичко за работния процес, 
цени и отстъпки на      0889 22 55 01

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2020 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

ри 2 ДАТИ

100% връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени 
след преминаване на Ниво I

                                УСЛОВИЕ за връщане: 
заплатена пакетна цена до 27.04.2020 г. 

IN MEMORIAM
5 март 2020 г. бе тъжна дата 

за всички близки, приятели и 
колеги на скъпата ни д-р Кра-
симира Мусурлиева, която едва 
на 66 г. внезапно ни напусна.

Разделихме се с прекрасен 
човек, който до последния си 
дъх отдаваше силите и енерги-
ята си на съсловната организация.

Завършва Руска езикова гимназия през 1972 г. в гр. 
Пловдив. Същата година е приета в Стоматологичен 
факултет – Пловдив при ВМА – Пловдив.

След дипломирането си през 1978г., работи 7 години 
в село Цалапица. Придобива специалност обща ден-
тална медицина през 1986г., Пет години е директор на 
Първа стоматологична поликлиника при Първа град-
ска болница – Пловдив.

Натрупала организационен опит и в крак с промени-
те на времето, е сред първите активисти по възстано-
вяване на БСС през 1990г. Вярна на разбирането си, че 
зъболекарското съсловие в България трябва да е обе-
динено, за да е авторитетно и силно, тя се посвещава 
на тази кауза.

Д-р Красимира Мусурлиева е един от учредителите 
при възобновяването на БЗС през 1998г. 

От 1999г. до 2002г. е член на УС на РК на ССБ – 
Пловдив.

Преминава през всички степени на отговорност в 
Комисията по професионална етика на РК – Пловдив 
като редовен член от 2002г. до 2005г., зам.-председател 
– от 2005г. до 2011г.и председател от 2011г. до 2017г. 
Опитът си в тази много важна комисия тя споделя и 
като член на КПЕ на БЗС от 2005г. до 2017г. Понастоя-
щем беше председател на КК на РК – Пловдив.

За своята безрезервна, всеотдайна и доброволна 
дейност в БЗС, бе удостоена с почетен плакет по по-
вод 105-годишнината от основаването на БЗС, а през 
2017г. Общото събрание на РК на БЗС – Пловдив я из-
бира за Лекар по дентална медицина на годината.

Още много може да се напише за нейната принцип-
ност, отговорност и отдаденост не само към съсловна-
та организация, но и в отношенията й с всички, които 
я познаваха. Успя да възпита и мотивира и дъщеря си 
доц. 

д-р Нина Мусурлиева – член на КПЕ на РК на БЗС 
– Пловдив и на КПЕ на БЗС, която достойно следва 
стъпките на майка си .

Загубата ни е голяма, но следата на д-р Мусурлиева 
е трайна и неизлечима.

Свеждаме глави за почит и уважение!
УС на РК на БЗС - Пловдив

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите  

годишнини на д-р Маргарита Гечкова, д-р Златка 
Славилова и д-р Деян Славков, като им пожела-
ва здраве, много късмет, лично щастие, чудесни 
мигове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

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

те годишнини на д-р Тодорка Бакалова, д-р Радой 
Димитров и д-р Константина Герчева, като им по-
желава здраве, много късмет, лично щастие, ис-
тински хора до тях , чудесни мигове, много лични 
и професионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград"

По време на парламентарно заседание минис-
тър Аниниев бе запитан дали ще има още 
промени касаещи Наредба № 1 от 2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здра-
веопазване:

„Наредбата се доказа като една успешна стъпка 
към по-добре функционираща система за специали-
зация. Очертаха се обаче и някои проблеми, най-ве-
че при обучението за придобиване на специалност 
„Обща медицина“ и обучението за придобиване на 
специалност от лекарите по дентална медицина. 

Бяха идентифицирани и някои аспекти в проце-
са на обучението, които могат да бъдат подобрени, 
както и липса на ефективен механизъм за провеж-
дане на държавната политика по осигуряване на 
необходимите специалисти. В тази връзка беше 
разработена и през 2019 г. публикувана Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 с цел раз-
решаване на очертаните проблеми и подобряване на 
процеса по започване, провеждане и завършване на 
обучението за придобиване на специалност“, каза 
министър Ананиев

В резултат на обсъжданията е разработен проект 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1“, добави още той.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
НА НАРЕДБАТА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ
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