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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
РЪКАВИЦИТЕ - 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СТАНДАРТИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
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Ръкавиците са използвани още в дълбока 
древност. Ранни пещерни рисунки изобра-
зяват хора, носещи примитивни кожени 
ръкавици. Открити са останки от ръка-
вици в древни египетски гробници (на 
Тутанкамон).
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ДЕЙСТВИЯ НА УС НА БЗС ПО ПОВОД 
ПАНДЕМИЯТА ОТ SARS-COV-2
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Уважаеми колеги,
Дълбоко сме загрижени за трудностите, 
които срещаме за осигуряване здраве-
то и нормалния живот на пациентите и 
семействата си! 
Дългът към тези две много важни гру-
пи започва с това да опазим своето соб-
ствено здраве и баланс, за да продъл-

жим да сме опора и вдъхновение на 
стотици хора! 
В ролята си на членове на Управител-
ния съвет на Българския зъболекарски 
съюз и членове на Кризисния операти-
вен щаб на БЗС мерки и продължаваме 
да работим усилено ....

НОВОТО КРИЗИСНО 
ФИНАНСИРАНЕ

Кризисен оперативен щаб на БЗС

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПОДХОДИ ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА 
И КОНТРОЛ НА 
ИНФЕКЦИИТЕ

Намираме се във време на сериозно из-
питание за човечеството, в което цен-
трална роля имат медицинските специа-
листи от всички сфери на опазване на 
човешкия живот и общественото здраве, 
като цяло. 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ЗЛАТЕН 
СТАНДАРТ В 
МЕДИЦИНСКАТА 
ПРАКТИКА

Според едно американско проучване с 
2862 медицински работници, разделени в 
две групи – с висок клас N95 респиратор 
и хирургична маска, 207 заразени имало 
в групата с респираторите и 193 в групата 
с маските при излагане в среда ....

 #КАЛЕНДАР
Във връзка с пандемията от коронавирус:

В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Е
ОБНАРОДВАН 
Договор № РД-НС-01-3-1 от 6 април 2020 г. за измене-
ние и допълнение на Националния рамков договор за 
денталните дейности между Националната здравно-
осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз 
за 2020 – 2022 г.
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.
jsp?idMat=147458

ОТЛАГА СЕ НАСРОЧЕНИЯТ ЗА 
КРАЯ НА МАЙ, 2020 Г. РЕДОВЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
УС на БЗС гласува решение за отлагане на Редовния 
конгрес 2020. Ще бъдат определени дата или условия 
при които той да бъде свикан в бъдеще. Взети са 
предвид предложенията на КНА и невъзможността да 
се изпълнят изискванията на чл. 9 на Устава на БЗС, 
в частност чл. 9, ал. 2, с което се компрометира цяла-
та уставна подготовка на Редовния конгрес на БЗС.

ТРАДИЦИОННИЯТ НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС СЕ ОТЛАГА 
ЗА ЮНИ 2021 Г.

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

НОВА ДАТА ЗА ТРЕТИ НАУЧЕН 
КОНГРЕС „НАУКА И ПРАКТИКА 
– РЪКА ЗА РЪКА”. 
На 30 и 31.10.2020г. 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”. 

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

Големият въпрос, свързан с дълбо-
ката криза, в която навлезе съсло-
вието, наред с епидемиологичните 

условия на работа, несъмнено са финан-
совите проблеми, и то много меко казано.

Ориентирането към работа само по 
белега на неотложност, наред законния 
страх за опазване на личното и семейно 
здраве и съответното карантинно поведе-
ние на пациентите, доведе за броени дни 
до финансов колапс и съзнанието, че на-
ред с вируса, като първостепенна заплаха 
идва абсолютната неплатежоспособност, 
на практика движение към фалит и невъз-
можност за продължаване и за възстано-

вяване на нашите практики.
За по-голямата част от колегите финан-

сирането на практиките става от реална и 
отчетена впоследствие в РЗОК дентална 
дейност, което ги прави зависими за оце-
ляване напълно от Касови приходи еже-
месечно.

Сривът по средата на март, с продълже-
ние през месеците април и май ги поставя 
под угрозата за лично и семейно оцелява-
не.

Анализът на тази безпрецедентна за-
плаха за оцеляване на денталната колегия 
и денталния бизнес залегна в поредица от 
действия и решения, реализирани от БЗС, 

респективно Кризисният оперативен щаб.
Конкретно, непрекъснатият натиск 

върху институциите на всички нива, вкл. 
МЗ и НЗОК и парламентарните комисии, 
народни представители и др., доведе до 
решението, прието от НС в “ЗИД на За-
кона за мерките и действията по време 
на извънредното положение “/чл.15а/, до 
изменение и допълнение на НРД и прие-
мането на Методика по чл.122а, който има 
безвъзмезден характер. С тези документи 
се постигна много, много сериозен про-
бив за финансиране на изпълнителите на 
дентална помощ с 12 750 000 лв. всеки ме-
сец под извънредно положение.  На стр. 2

Подписан е анекс за изменение и допълнение на  
НРД за дентални дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022, 

в който се правят важни промени

Българският зъболекар-
ски съюз, от самото му 
възстановяване до ден 

днешен никога не е делил ре-
довните си членове на колеги, 
работещи по договор с Нацио-
налната здравноосигурителна 
каса и колеги, които нямат до-
говори с Касата.

Искам да припомня, че пре-
ди двадесет години, когато 

се създаде задължителното 
здравно осигуряване БЗС, 
въпреки желанието на поли-
тиците да се лимитират броя 
договори с лекарите по ден-
тална медицина, категорично 
се противопостави и даде въз-
можност на всеки член на БЗС 
до сключва договор с НЗОК. 
Тази демократична възмож-
ност действа и ще продължи 

да действа! Който желае дого-
вор с НЗОК – сключва такъв. 
Който не желае – не желае.

В условията на пандемия от 
COVID-19 и извънредно по-
ложение БЗС положи изклю-
чителни усилия за мерките, 
които се взеха с подписването 
на Анекс към НРД 2020-2022 
г. за подпомагане дейността 
на колегите имащи договор с 

НЗОК. Техният брой е около 
7000. Надявам се, че сте про-
чели материала „Новото кри-
зисно финансиране“, публи-
куван на сайта на БЗС.

Това означава ли, че сме за-
гърбили сериозните икономи-
чески проблеми на останалите 
около 2500 редовни членове? 

На стр. 2

ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯТА 
НА ПАНДЕМИЯ И ИЗВЪНРЕДНО 

ПОЛОЖЕНИЕ – ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА 
СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК

БЪЛГАРСКИЯТ 
ЗЪБОЛЕКАРСКИ 
СЪЮЗ 
ПОДПИСА 
ДОГОВОР 
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за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за осигуряване на финансирането 
в условията на пандемия от COVID-19

ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧАС
ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВИЯ 
ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
СПОРАЗУМЕНИЯ С НЗОК ЗА 
ПАРИТЕ ОТ КРИЗАТА
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На 17.04.2020 г., петък на свое извънредно заседание 
Кризисният оперативен щаб на БЗС разгледа постиг-
натото за незабавно оптимизиране на предложените 
от НЗОК типови допълнителни споразумения ...
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  #EDITORIAL

ОТ ЧУМАТА ПРИ 
ПЕРИКЪЛ ДО 

КОРОНАВИРУСА И 
СВОБОДАТА НА ДУХА

Търся пролука и отговори. Как ще излезем от неочаквано връх-
летялата ни пандемия? Има ли в нея предварителен замисъл, 
или манипулация, или отвореният свят придобива нови изме-

рения? 
Ще се промени ли всекидневието ни, животът ни, навиците ни, 

начинът, по който изискваме от себе си и от другите, било то инсти-
туции или хора. Кое ще бъде най-правилното последействие?

Свързваме Перикъл със Златния век на Атина. Той разглежда 
управлението като мрежа от граждански и лични задължения, под-
крепена от върховенството на закона. Гърците наистина „измислят“ 
демокрацията, но Златният век е прекъснат от епидемия през 429 г. 
пр.н.е., когато умира и самият Перикъл, жертва на чумата. Пробляс-
ва мимолетно демократичната практика, но средствата за нейното 
поддържане убягват и до ден-днешен. Прозорецът на човешкия дух, 
отворен от класическа Атина, се затваря и знаете какво следва в ис-
торията на Европа. Нещата се променят.

През XIV век Европа е покосена от „черната смърт“, чумата, която 
се смята, че идва от изток. Измира една трета от населението на све-
та, а Старият континент, отслабен и от последвалия глад, губи почти 
половината от населението си. Черната чума променя драстично ус-
ловията на договаряне между господар и работник и променя струк-
турата на властта в Европа. Нещата се променят.

XXI век – пандемия от коронавирус. Всичко е както го е описал 
Албер Камю в „Чумата“ – с парадоксалната си изящна словесност на 
фона на много болка, страх, страдание и дълга неизвестност, поро-
дени от епидемията. 

Чумата, според Камю, е в нас самите. Чумата е в загубването на 
човешката природа на духа и духовното равновесие, което води до 
безсмислени войни и безнадеждни революции, до свръх консумира-
не и откровена алчност. Свръх желание за всичко – от притежания 
до преживявания. 

Преборването с тази болест е може би само по силите на нов вид 
човешка солидарност, при показване на истинската свобода на духа 
и истински морал. Все позабравени неща, въпреки че в морала има 
върховна рационалност и опит за балансиране в дългосрочен план.

Знаете кой помага за преборването с чумата, за която пише Камю. 
Лекари и самоорганизирани хора с идеали, които не искат да бъдат 
само от страната на жертвите, а се опитват да сторят каквото трябва 
и могат. 

Нещата не се променят.
Емилия Караянева, 

гл. редактор на в. „ДентаМедика“

НОВОТО КРИЗИСНО 
ФИНАНСИРАНЕ

Кризисен оперативен щаб на БЗС

Подписан е анекс за изменение и допълнение на  
НРД за дентални дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022, 

в който се правят важни промени
От стр.1

При това не се отчита достига-
нето на съответна дентална дей-
ност за съответните заплащания, 
на които колегите имат право.

Тази сума е 85 % от изплатена-
та за дентална касова дейност за 
м. Януари, който месец е водещ в 
нашия бюджет всяка година. Ана-
лизът показва, че средно месечно 
през миналата година са усвоява-
ни от колегите по 13 700 000 лв., 
а през някои летни месеци парите 
са 12 760 000 лв., 11 400 000 лв., 
10 400 000 лв.,. 10 600 000 лв.

Това иде да рече, че ние пости-
гаме около 100% за разпределяне 
кризисно от месечния бюджет за 
2020 г.

Определено парите за януа-
ри получавани от всеки, който е 
ползвал общодостъпното право 
да сключи договор с Касата са 
много добра антикризисна мяр-
ка, а също така и добър плюс за 
съсловната организация и ней-
ния Кризисен щаб. Както е казал 
поетът, отнесено към дежурното 
хейтърство, това “на клеветата 
строшава зъбът”.

Относно промените в НРД 
и Мeтодика следвa да се каже 
конкретно следното:

В подписаният анекс за измене-
ние и допълнение на НРД за ден-
тални дейности между НЗОК и 
БЗС за 2020-2022 се правят след-
ните важни промени:

§ 2. Създава се чл. 122а със 
следното съдържание:

„Чл. 122а (1) Изпълнителят на 
ИзвбДП има право на заплащане 
за работа при неблагоприятни ус-
ловия, свързани с обявена епиде-
мична обстановка, когато с акт на 
министъра на здравеопазването 
са въведени противоепидемични 
мерки на територията на цялата 
страна, и ИДП изрично не е зая-
вил, че не желае да получава та-
кова заплащане.

(2) Месечните суми, заплащани 
от НЗОК за работа при неблаго-
приятни условия, свързани с обя-

вена епидемична обстановка, се 
определят индивидуално за всеки 
ИДП по ред и начин, посочени в 
методика, приета от НС на НЗОК 
и съгласувана с представителите 
на БЗС, определени по реда на чл. 
54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за 
месеците, през които действат 
противоепидемичните мерки по 
ал. 1.

(3) Сумите по ал. 2 се актуали-
зират ежемесечно.

§ 5. Настоящият договор за из-
менение и допълнение на Нацио-
налния рамков договор за ден-
талните дейности за 2020 – 2022 
г. влиза в сила от датата на обна-
родване в „Държавен вестник“ на 
настоящия Договор за изменение 
и допълнение, с изключение на § 
1 и 2, които влизат в сила от 13 
март 2020 г.

В създадената методика за оп-
ределяне на размера на сумите за 
работа при неблагоприятни усло-
вия по повод на обявена епиде-
мична обстановка на изпълните-
лите на дентална помощ:

– Право на заплащане за рабо-
та при неблагоприятни условия 
по повод на обявена епидемич-
на обстановка има изпълнител 
на дентална помощ в случай, че 
стойността на отчетената дей-
ност за съответния месец за 2020 
г. е по-малка от 85% от базисната 
стойност за дейност за 2020 г.

– Базисната стойност за дей-
ността за 2020 г. е равна на стой-
ността на отчетената дейност от 
изпълнителя на дентална помощ 
за месец януари 2020 г.

– В случай, че даден изпълни-
тел на дентална помощ не е осъ-
ществявал дейност през месец 
януари 2020 г., базисната стой-
ност за дейността за 2020 г. се оп-
ределя като средноаритметична 
от стойността на дейността му за 
периода февруари – март 2020 г.

– Конкретният размер на сума-
та за работа при неблагоприят-
ни условия по повод на обявена 
епидемична обстановка за даден 

месец за всеки изпълнител на 
дентална помощ е в размер на 
разликата между 85% от базисна-
та стойност на дейността за 2020 
г. и стойността на отчетената дей-
ност за съответния месец на 2020 
г.;

– РЗОК определя размера на 
сумата за работа при неблагопри-
ятни условия по повод на обявена 
епидемична обстановка за всеки 
изпълнител на дентална помощ. 
РЗОК не определя сума за небла-
гоприятни условия на работа за 
ИДП, които са посочили, че не 
желаят да получават такива суми.

– Общият размер на средства-
та за работа при неблагоприятни 
условия по повод на обявена епи-
демична обстановка, свързани с 
обявена епидемична обстановка 
и разпределението им по РЗОК 
се утвърждават от НС на НЗОК.

– При изразходване на полу-
чените средства по реда на тази 
методика, ръководителите на ле-
чебни заведения – изпълнители 
на медицинска и дентална помощ 
са длъжни при формирането на 
разходите за персонал да отчитат 
действително отработените дни 
в месеца, за който са получени 
средствата.

– Изплатените средства за ра-
бота при неблагоприятни условия 
по повод на обявена епидемична 
обстановка по реда на тази мето-
дика на изпълнители на дентална 
помощ се разпределят в рамки-
те на утвърдените параметри по 
ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния 
вид дейност.

Кризисният щаб на БЗС ще 
продължи своята активна дей-
ност за реализиране на финан-
сово подпомагане на колегите, 
съгласно подписания Анекс на 
НРД 2020-2022, с което да се по-
стигне нормализиране на тяхната 
дейност.

Кризисен 
оперативен щаб на БЗС

Писмо до министър-председателя на България относно:

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
(МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС) ЗА КАНДИДАТ-
СТВАНЕ ЗА КОМПЕНСАЦИИ В ПРЕДСТО-
ЯЩИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

Дата: 08.04.2020 г.
Изх. No 356

До: Г-н Бойко Борисов
Министър-председател

Република България

Относно: Включване на лечебните заведения на лекарите по ден-
тална медицина (малък и среден бизнес) за кандидатстване за ком-
пенсации в предстоящите законови промени.

Уважаеми г-н Борисов,
Денталната помощ, като солиден специализиран дял на първична-

та извънболнична помощ, функционира като един частен и частно 
инвестиран и частно издържащ се сектор, изпълняващ държавната 
задача за осигуряване на денталното здраве на гражданите на Репу-
блика България. Въпреки липсата на достатъчно лични предпазни 
средства, както и отлив на пациентите, спазвайки всички препоръки 
с тежката епидемиологична обстановка лекарите по дентална меди-
цина продължават да упражняват своята дейност.

Мерките, които се взеха с подписването на Анекс към НРД 2020-
2022 г. са една добра стъпка посока подпомагане дейността на коле-
гите имащи договор с НЗОК. Наред с това съществуват и практики 
– около 2400 на брой, които са оставени без никаква възможност за 
справяне с тежката ситуация, поради факта, че те нямат подписан 
договор с НЗОК и не са включени в мерките, които Правителството 
изработи за подпомагане на малкия и средния бизнес.

Г-н Министър-председател,
За пореден път се обръщаме към Вас с настояване да бъдат взети 

всички необходими мерки, за да бъде премахната тази неравнопо-
ставеност на лечебни заведения в условия на тежка епидемиологич-
на и предстояща финансова криза. Настояваме за спешна среща, на 
която съвместно да обсъдим възможните стъпки. Български зъболе-
карски съюз е бил винаги достоен партньор при решаване на всички 
проблеми в сферата на здравеопазването.

С уважение:
Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА В 
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ И 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – ЗА 
ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА СКЛЮЧИЛИ 

ДОГОВОР С НЗОК
От стр.1

Не, не и не! Преди около дваде-
сет дни  проведохме среща с г-жа 
Деница Сачева, министъра на тру-
да и социалната политика, на коя-
то среща обсъдихме именно този 
проблем. След срещата изпрати-
хме писма до министрите Сачева, 
Горанов, Ананиев и до д-р Дани-
ела Даридкова, председател на 
парламенталната група на партия 
ГЕРБ и председател на Комисията 
па здравеопазване към 44-то На-
родно събрание. Икономическите 
мерки, които гласува Народното 
събрание изключиха здравеопаз-
ването и селското стопанство от 
обсега им.

Поради този факт вчера разпра-
тихме писма с конкретно съдър-
жание за тези колеги, които нямат 
договор с Касата да бъдат взети 
всички необходими мерки, за да 
бъде премахната тази неравнопо-

ставеност на лечебни заведения в 
условия на тежка епидемиологич-
на и предстояща финансова криза. 
Писмата са до: г-н Бойко Борисов, 
министър-председател на РБълга-
рия, г-жа Цвета Караянчева, пред-
седател на 44-то Народно събрание 
на РБългария, г-н Томислав Дон-
чев, заместник министър-предсе-
дател на РБългария,  г-н Владислав 
Горанов, министър на финансите, 
г-жа Деница Сачева, министър на 
труда и социалната политика, г-н 
Кирил Ананиев, министър на здра-
веопазването, д-р Нигяр Джафер, 
зам.-председател на 44-то Народ-
но събрание на РБългария и член 
на Комисия по здравеопазването, 
г-жа Менда Стоянова, председател 
на Комисия по бюджет и финанси, 
д-р Даниела Дариткова, председа-
тел на парламентарната група на 
политическа партия ГЕРБ и пред-
седател на Комисия по здравео-

пазването, доц. Георги Йорданов, 
зам.-председател на Комисия по 
здравеопазването. В писмата на-
стояваме и за лични срещи.

Моля ви, запознайте се със съ-
държанията на писмата на нашия 
сайт.

БЗС е съсловна организация на 
всички лекари по дентална меди-
цина! И в това твърдение са убеде-
ни всички колеги, които се интере-
суват от действията ни, четат всеки 
един публикуван документ и ни 
подкрепят. Обръщам се към всички 
– тези от вас, които имат конкретни 
предложения за справяне с кризата 
до използват телефоните на цен-
тралния офис на БЗС и/или телефо-
ните на районните колегии на БЗС, 
за да ги споделят. Някои уважавани 
колеги вече го направиха.

Битката продължава! Не само с 
вируса…

Д-р Н. Шарков
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Уважаеми колеги,
Дълбоко сме загрижени за труд-

ностите, които срещаме за осигуря-
ване здравето и нормалния живот 
на пациентите и семействата си! 
Дългът към тези две много важни 
групи започва с това да опазим 
своето собствено здраве и баланс, 
за да продължим да сме опора 
и вдъхновение на стотици хора! 
В ролята си на членове на Упра-
вителния съвет на Българския 
зъболекарски съюз и членове на 
Кризисния оперативен щаб на 
БЗС предприехме редица мерки 
и продължаваме да работим уси-
лено в няколко основни направ-
ления, за защита на съсловието 
и за подпомагане упражняването 
на денталната професия в кризис-
ните условия и намаляване очак-
ваните здравни и икономически 
ефекти върху нас – лекарите по 
дентална медицина от пандемията 
SARS-CoV-2 и Извънредното по-
ложение:

1. Навременно предоставя-
не от месец февруари 2020 г. на 
актуална и проверена информа-
ция чрез вестник „ДентаМеди-
ка“ и електронните средства на 
комуникация на БЗС – официа-
лен сайт и Фейсбук страници 
относно:

• медицински аспекти на 
пандемията от SARS-CoV-2 
– заповеди и решения на офици-
алните институции на РБългария 
относно пандемията

• препоръки и решения на УС 
на БЗС и на създадения Кризисен 
оперативен щаб на БЗС още от 
09.03.2020

• кореспонденция с официални 
писма, лични срещи и телефонна 
връзка с главен комисар инж. Ни-
колай Николов – шеф на Логис-
тичния щаб за личните предпазни 
средства и директор на ГДПБЗН, 
г-н Кирил Ананиев – министър на 
здравеопазването, г-жа Жени На-
чева – зам.-министър и председа-

тел на Надзорния съвет на НЗОК, 
проф. Петко Салчев – управител 
на НЗОК, г-н Росен Иванов, из-
пълнителен директор на Изпъл-
нителна агенция „Медицински 
надзор“, г-н Владислав Горанов 
– министър на финансите, г-жа 
Деница Сачева – министър на 
труда и социалната политика, ге-
нерал-майор проф. д-р Венцислав 
Мутафчийски – председател на 
НОЩ, проф. Коста Костов, пред-
седател на Медицинския експер-
тен съвет.

2. Разработване и адаптиране 
на протоколи за работа и пре-
венция в условията на панде-
мия от SARS-CoV-2

• Във връзка с издадена Запо-
вед № РД-01-124/13.03.2020 г. от 
министъра на здравеопазването 
не е посочена забрана за упраж-
няване дейността на лекарите по 
дентална медицина.

• Препоръчваме на всички ко-
леги, които работят в условията 
на извънредно положение, да ле-
куват в лечебните си заведения 
предимно неотложните случаи 
по тяхна преценка. Препоръчва-
ме избягването на работа в аеро-
золна среда (турбини, скалери и 
др.) и изрично спазване на всички 
правила за асептика и антисепти-
ка и лични предпазни средства, 
описани в Препоръките/ Инструк-
циите на Кризисния щаб на БЗС.

• „Основни стъпки и поведение 
при идентифициране на пациенти 
със съмнение за COVID-19“ 

• „Указания на Европейския 
център за превенция и контрол на 
заболяванията за носене и сваляне 
на лични предпазни средства в ле-
чебни заведения, полагащи грижи 
за пациенти със съмнение за или 
потвърдени за COVID-19“

• Препоръки/инструкции на 
кризисния щаб на БЗС към ле-
карите по дентална медицина за 
правилата на асептиката и анти-
септиката в лечебните им заведе-

ния по време на извънредно поло-
жение във връзка с COVID-19

• Препоръки на Ордена на ле-
карите и лекарите по дентална 
медицина на Ломбардия за пред-
пазване на лекарите по дентална 
медицина и техния персонал от 
COVID-19

• Кризисният оперативен щаб 
на БЗС изработи и предостави 
на Медицинския експертен съвет 
към МС на РБ „Препоръки в ден-
талната практика при лечение на 
пациенти в условията на Корона-
вирусна инфекция 19 (COVID – 
19)“ заедно с приложенията към 
този документ. Препоръките ще 
бъдат своевременно предоставени 
на ЛДМ след одобрението от Ме-
дицинския експертен съвет, МЗ и 
Министерски съвет на Република 
България.

3. Действия за осигуряване на 
възможности за достъп на лека-
рите по дентална медицина до 
лични защитни средства и де-
зинфектанти.

• Проведени са редица сре-
щи с институциите отговорни за 
осигуряване на индивидуални за-
щитни средства и дезинфектанти 
с настояване за осигуряване на 
необходимите индивидуални за-
щитни средства и дезинфектанти 
за ЛДМ по план-сметка за 21 ра-
ботни дни и са изпратени до МЗ 
и до Логистичния щаб попълнени 
от БЗС таблици, предоставени от 
МЗ и Логистичния щаб, с всич-
ки необходими лични предпазни 
средства за период от един месец 
и бе проведена и среща с главен 
комисар инж. Николов. До този 
момент всички опити държа-
вата да обезпечи пълноценно 
работата на ЛДМ със защитни 
средства, като и с дезинфектан-
ти са неуспешни. Дефицитът им 
е повсеместен!

• От директора на РЗИ-Плов-
див беше поет ангажимент за 
осигуряване на ЛПС от най-висок 

клас на защита за дентална прак-
тика или практики, които имат 
готовност за лечение на пациенти 
доказани вирусоносители и болни 
от COVID-19. В тази връзка Райо-
ните колегии на БЗС предприеха 
действия за събиране на информа-
ция за дентални практики, които 
имат готовност за работа с виру-
соносители и болни от COVID-19.

• На 25 Март в сайта на СРК 
на БЗС е създаден бутон „Офер-
ти на фирми за лични предпазни 
средства“, с цел колегите по-бър-
зо да намират наличност на необ-
ходимите ЛПС. Публикуването е 
безплатно и се призовават всички 
колеги, които имат такива данни 
да ги предоставят за публикуване.

4. Действия за ограни-
чаване на икономически-
те последствия за лекари-
те по дентална медицина. 
– За всички Лекари по дентална 
медицина (ЛДМ) 

Проведени са срещи с Минис-
терство на здравеопазването с на-
стоятелно предложение от страна 
на БЗС за намиране на механизъм, 
с който държавния бюджет ди-
ректно да финансира денталните 
практики за срока на извънредно-
то положение, като пакета от мер-
ки за подкрепа на ДП за срока на 
извънредното положение трябва 
да съдържа:

• Отлагане на плащания по 
ДДС, ЗКПО и ЗОДФЛ.

• Лихвена ваканция за вече взе-
тите банковите заеми от ДП.

• Компенсация в определен раз-
мер за всяка ДП.

• Осигуряване на защитно об-
лекло или компенсация за извър-
шените разходи за такова.

– За ЛДМ, които са договорни 
партньори на НЗОК

Проведени са срещи и офици-
ална кореспонденция с г-жа Жени 
Начева – председател на Надзорен 
съвет и с проф. д-р Петко Салчев – 
управител на НЗОК, с настояване 

за авансово заплащане и възмож-
ност за финансово компенсира-
не на ЛДМ, които са договорни 
партньори на НЗОК за период 
от следващите три месеца в раз-
мер равен на средния размер за 
януари и февруари месец 2020 г. 
– За ЛДМ, които не работят по 
договор с НЗОК

На нарочна среща г-жа Деница 
Сачева, Министър на труда и со-
циалната политика (МТСП) беше 
запозната с обстановката в ден-
талната медицина и сериозните 
финансови загуби, които ще поне-
сат лечебните заведения на ЛДМ 
в резултат на Извънредното поло-
жение и опасността от фалити и/
или освобождаване на персонал. 
БЗС настоява лечебните заведения 
на лекарите по дентална медици-
на (малък и среден бизнес) да мо-
гат да кандидатстват за компенса-
ции и финансово подпомагане от 
създадения Фонд за подпомагане 
на малкия и среден бизнес във 
връзка с Извънредното положение 
при подготовка на законовите тек-
стове. 

Медийни изяви в подкрепа на 
съсловието на д-р Николай Шар-
ков, председател на УС на БЗС, в 
националните телевизии – NOVA, 
БНТ1, Bulgaria on Air, bTV, в на-
ционалните радиа – БНР, Дарик, 
БНР София и положителното им 
отразяване в печатни и електрон-
ни медии.

ОСТАВАМЕ ЗАЕДНО, ЕДИН 
ДО ДРУГ ВЪВ ВОЙНАТА С 
НЕВИДИМИЯ ВРАГ!

Електронните адреси на УС 
на БЗС и УС на РК на БЗС оста-
ват отворени и са на ваше раз-
положение.

Моля, следете и се информи-
райте своевременно за актуална 
информация от официалните 
сайтове, от фейсбук страници-
те на БЗС и районните колегии 
и от в. „ДентаМедика“.

ДЕЙСТВИЯ НА УС НА БЗС ПО ПОВОД 
ПАНДЕМИЯТА ОТ SARS-COV-2

На 6 април, в присъствие-
то на министъра на здра-
веопазването, Национал-

ната здравноосигурителна каса, 
Българският лекарски съюз 
и Българският зъболекарски 
съюз (БЗС) подписаха договори 
за изменение и допълнение на 
Националния рамков договор 
– респективно за медицинските 
и за денталните дейности. По 
този начин ще бъде осигурено 
финансирането на дейности-
те, извършвани в условията на 
пандемия от COVID-19. Приета 
беше и Методика за определяне 
на размера на сумите, заплаща-
ни от НЗОК на изпълнители на 
медицинска помощ, на дентал-
на помощ и на медико-диагнос-
тични дейности за работа при 
неблагоприятни условия във 
връзка с обявената епидемична 
обстановка. Заплащане по този 
ред се извършва за месеците, 
през които на територията на 
страната със заповед на минис-
търа на здравеопазването са 
въведени противоепидемични 
мерки.

Д-р Георги Димов,
Зам. предцедател 
на БЗС: 
Създалата се ситуа-

ция около пандемията 
с коронавирус създава 
усложнения в рабо-
тата на денталните 
лекари, а и на всички 
останали. Пациенти-
те са изплашени и не 
посещават кабинетите, следвайки 
инструкцията на институциите 
да се изолират социално. Никой 
няма вина за тази ситуация. Това 
води до намаляване на работата 
на денталните и всички други ле-
кари, което създава проблеми в 
поддържането на практиките.  
За да може те да оцелеят, особено 
при зъболекарите, които са изця-
ло на пазара, този механизъм за 
плащане е необходима подкрепа. 
Това е една навременна финан-
сова помощ. База за нея е 85% 
от заработката за месец януари. 
Във всички случаи това е помощ, 
дали е достатъчно трудно може да 
се каже, защото практиките имат 
издръжка, персонал, други разхо-
ди, а за печалба изобщо не може 

да се говори. Целта 
е така да се запазят 
тези практики, да не 
се стигне до фалити 
поради липса на при-
ходи. Всичко това се 
случва в рамките на 
бюджета на НЗОК за 
2020 г., в никакъв слу-
чай не става дума за 
пресрочване на бю-

джета, преминаване отгоре и т.н.  
Касата си запазва възможността 
при несъответствия в приходна-
та част да направи актуализация. 
Това е добре, но е само за една част 
от нашите членове. Ние обаче сме 
загрижени и за колегите си, които 
нямат договор с НЗОК и заради 
това не получават никаква помощ. 
За тях няма никакъв начин за ком-
пенсация. БЗС е съюз на всички 
зъболекари. Затова настояваме и за 
тях да има помощ. Държим държа-
вата да включи в мерките и тези на-
шите колеги, които нямат договори 
с касата, така че и те да бъдат фи-
нансово облекчени или материално 
стимулирани. Ще продължим да 
изискваме това. 

Източник: НЗОК и epicenter.bg

Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК 
на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на меди-
ко-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична обстановка.

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

1. Методика за определяне на размера на сумите за работа при не-
благоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на 
изпълнителите на дентална помощ:

1.1. Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод 
на обявена епидемична обстановка има изпълнител на дентална помощ в 
случай, че стойността на отчетената  дейност за съответния месец за 2020 
г. е по-малка от 85% от базисната стойност за дейност за 2020 г.

1.2. Базисната стойност за дейността за 2020 г. е равна на стойността на 
отчетената дейност от изпълнителя на дентална помощ за месец януари 
2020 г.

1.3. В случай, че даден изпълнител на дентална помощ не е осъществя-
вал дейност през месец януари 2020 г., базисната стойност за дейността за 
2020 г. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му 
за периода февруари – март 2020 г.

1.4. Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни усло-
вия по повод на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки 
изпълнител на дентална помощ е в размер на  разликата между 85% от 
базисната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дей-
ност за съответния месец на 2020 г.;

1.5. РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни ус-
ловия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на 
дентална помощ. РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на 
работа за ИДП, които са посочили, че не желаят да получават такива суми.

1.6. Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия 
по повод на обявена епидемична обстановка, свързани с обявена епиде-
мична обстановка и разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС 
на НЗОК.

1.7. Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по 
повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на из-
пълнители на дентална помощ се разпределят в рамките на утвърдените 
параметри по ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.

2. Средствата, определени по реда на тази методика се включват в 
стойността на дейността на ИМП за съответния месец и се изплащат 
в сроковете на НРД МД 2020-2022 г. и НРД ДД 2020 – 2022 г., с изклю-
чение на увеличения размер на сумата за неблагоприятни условия на 
работа, която се изплаща в сроковете за следващ отчетен период.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПОДПИСА 
ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО В УСЛОВИЯТА 
НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

АНЕКСЪТ КЪМ НРД Е ОБЛЕКЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
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ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВИЯ ПО 
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ  

С НЗОК ЗА ПАРИТЕ ОТ КРИЗАТА

(обновено 27.03.2020) 
• За хора, завръщащи се от рискови държави 

- 14 дни при недоказана инфекция. При про-
явяване на симптоми те трябва да се свържат с 
личния лекар, който да ги насочи за тестване.

• На задължителна домашна изолация (ка-
рантина) подлежат и всичко потвърдени слу-
чаи на COVID-19 без симптоми, т.е. такива, 
които са контактни или установени в хода на 
епидемичното проучване, както и лица с леки 
клинични оплаквания (телесна температура < 
38, кашлица, неразположение, хрема, възпале-
но гърло, стомашно-чревни симптоми като га-
дене, повръщане и/или диария, без промени в 
психичния статус, т.е. объркване или летаргия, 
и без придружаващи хронични заболявания или 
имунокомпрометиращи състояния и др.).

• За болни с леки симптоми - минимум 21 
дни домашна изолация. Средният период за из-
чистване на вируса от човешкото тяло се оценя-
ва на 20 дни, като в Китай е регистриран случай, 
когато пациентът е напълно оздравял на 37-ия 
ден. Преди свалянето на карантината се прави 
повторен тест.

• Среднотежки и тежки случаи - карантина 
в болнични условия, докато е необходимо. При 
твърде интензивен поток на тежки случаи сред-
нотежките в бъдеще може да се наложи също да 
бъдат лекувани по домовете.

28 дни е задължителната карантина за 
лица, при които е потвърден COVID-19

На задължителна домашна изолация (ка-
рантина) подлежат следните потвърдени слу-
чаи на COVID-19 – лица без симптоми, т.е. 
такива, които са контактни или установени 
в хода на епидемичното проучване, както и 
лица с леки клинични оплаквания (телесна 
температура < 38℃, кашлица, неразположе-
ние, хрема, възпалено гърло, стомашно-чрев-
ни симптоми като гадене, повръщане и/или 
диария, без промени в психичния статус, т.е. 
объркване или летаргия, и без придружаващи 
хронични заболявания или имунокомпроме-
тиращи състояния и др.). 

На карантина за срок от 28 дни, считано от 
датата на изписването от лечебно заведение, 
подлежат и всички, при които е бил потвър-
ден случай на COVID-19 и заради това са 
били настанени в болница.

Такива са нарежданията на здравния ми-
нистър Кирил Ананиев, разписани в Заповед 
? РД-01-165 от 27.03.2020 г., с която се изменя 
Заповед РД-01-129/16.03.2020 г. В новата за-
повед на здравния министър се казва още, че 
на основание чл. 60, ал. 1, във връзка с чл. 74 
от Административнопроцесуалния кодекс се 
разпорежда предварително изпълнение на за-
поведта с цел осигуряване живота и защитата 
здравето на гражданите. Мерките, посочени 
в настоящата заповед, се предприемат с цел 
ограничаване разпространението на епиде-
мията от COVID-19.

В УСЛОВИЯТА НА  
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВЕЖДА 

СЛЕДНИТЕ НИВА НА 
КАРАНТИНА:

На 17.04.2020 г., 
петък на свое 
извънредно засе-
дание Кризисни-

ят оперативен щаб на БЗС 
разгледа постигнатото за 
незабавно оптимизиране 
на предложените от НЗОК 
типови допълнителни спо-
разумения към договорите 
за първична и съответно 
специализирана дентална 
помощ, с техните приложе-
ния. Обсъден бе и графикът 
за подписване на допълни-
телните споразумения от 
ИДП, както и начинът на 
тяхното подписване.

Конкретно, за взетите 
становища от Щаба ви 
уведомяваме за следното:

В резултат на напрегнати 
и трудни преговори с НЗОК 
бе постигнато отпадане на 
изискването нашите коле-
ги ИДП да предоставят на 
Касата редица икономиче-
ски показатели на дентал-
ните лечебни заведения, 
които са неправомерни, 
като разпореждане и неиз-
пълними като управленска 
дейност. Това се илюстрира 
с искането всяка дентална 
практика с договор с РЗОК 
ежемесечно да предоставя  
данни за “Общите разхо-
ди на лечебното заведение 
за дейността по договор с 
НЗОК за месеца; в това чис-
ло - разходи за персонал, 
вкл. осигуровки; разходи за 
материали и консумативи за 
дентална дейност; разходи 
за външни услуги / за ток, 
вода и др. /

Всичко това, което по 

принцип е счетоводна фир-
мена тайна за денталните 
практики отпадна, вслед-
ствие на дейността на Щаба  
и в частност на Председате-
ля на КНРД.

Мотивирането включи 
посочване на детайлната 
характеристика на дентал-
ните лечебни заведения, 
което прави искането за 
икономическите данни не-
приложими и увреждащи 
интересите на лекарите по 
дентална медицина, а имен-
но: 

ИДП в по-голямата си 
част са регистрирани като 
упражняващи „свободна 
професия“, с норматив-

но признати разходи, и на 
практика не водят счетовод-
ство, във вида, в който се 
предполага, за да могат да 
съставят подобни справки. 
В тази категория зъболека-
рите не са търговци по сми-
съла на Търговския закон и 
не са в състояние да дадат 
детайлна справка по видове 
разходи.

Денталните лечебни за-
ведения – юридически лица 
водят отчетност за цялата 
практика, като практически 
е невъзможно да се разделят 
разходите, които се отнасят 
за дейности по договори с 
НЗОК и платените дентал-
ни услуги.

Така например не може 
да се определят - каква част 
от разходите за електрое-
нергия са за платени услу-
ги, коя част е по Здравна 
каса и коя за администра-
тивна дейност; каква част 
от разходите за дезинфекти-
ране са за услуги по здрав-
на каса; каква част от запла-
тите на административния 

персонал в клиниката са 
за услуги по здравна каса. 
Това се касае за всички ви-
дове разходи за материали, 
външни услуги и труд. В 
клиниките не се води ана-
литично и поименно, мате-
риалите които са вложени 
при лекуването на един зъб. 
Зъболекарите - Еднолични 
търговци водят едностран-
но счетоводство където е 
абсолютно невъзможно да 
се направи разделянето на 
разходите.

В крайна сметка, като 
постижение следва да се 
оцени залагането в справ-
ката към предстоящите 
за подписване допълни-
телни споразумения само 
“брой действително отра-
ботени дни в месеца (за 
лечебното заведение)”.

Това е коректно и отгова-
ря на изискванията, зале-
гнали в Методиката, с коя-
то се предоставят средства 
на лечебните заведения, за 
тяхната работа в условията 
на Ковид-19.

Положителна оценка за-
служава и следва да се при-
еме като логична и заслу-
жаваща пълно съдействие 
от страна на РК на БЗС на 
инструкцията на НЗОК от 
16.04.2020 г. за сключване 

на допълнителни споразу-
мения към индивидуалните 
договори с ИДП.

От особен интерес за 
колегите е съдействие на 
РЗОК за изготвяне на удоб-
ни и изпълними, според 
изискването за каранти-
на графици, а така също и 
оказване на съдействие на 
ЛДМ за ползването на ус-
лугата- електронна препо-
ръчана поща.

От значение е предсе-
дателите на РК на БЗС да 
проследят спазването на 
приетото от Касата наше из-
искване-непредоставянето 
на Справка, като Пр.1 да не 
възпрепятства изплащането 
на полагаемите им се сред-
ства по споразуменията.

Щабът проведе задълбо-
чена дискусия и анализ на 
съществуващите и евенту-
ално възможните за възник-
ване при предстоящото при-
лагане неизяснени елементи 
от приетия анекс на НРД и 
Методиката към него и в 
конкретика постави задачи, 
които да изяснят съсловните 
интереси и възможни пре-
пятствия до края на срока на 
подписване на допълнител-
ните споразумения.

Кризисен 
оперативен 
щаб на БЗС

ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧАС
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Според едно американ-
ско проучване с 2862 
медицински работници, 
разделени в две групи 

– с висок клас N95 респиратор и 
хирургична маска, 207 заразени 
имало в групата с респиратори-
те и 193 в групата с маските при 
излагане в среда с грипна инфек-
ция, което означава, че разликата 
е статистически несигнификант-
на.

Респираторите са плътно 
прилягащи лицеви предпазни 
средства, които създават „лицево 
уплътнение“. Безклапните рес-
пиратори осигуряват двупосочна 
защита – към носителя и околни-
те, като филтрират двустранно 
въздушния поток. Те предпазват 
носителя от различни частици в 
различна степен, в зависимост от 
класа си, с който са сертифици-
рани.

Респираторите могат да бъ-
дат и с една или повече клапи, 
които намаляват дихателното 
съпротивление и улесняват изди-
шането, което ги прави по-удоб-
ни, когато трябва да се работи с 
тях повече часове, а освен това 
се намалява натрупването на вла-
га от вътрешната страна. Това е 
особено полезна характеристика 
за по-високия клас (N100, FFP3), 

където са необходими повече 
усилия при издишане. Наличието 
на клапа обаче редуцира филтра-
цията на въздушния поток навън 
и не дава възможност носителят 
да заразява по въздушно-капков 
път околните. 

От друга страна, респиратори-
те могат да бъдат еднократни или 
многократни със сменяеми фил-
три, които също са с различна 
степен на защита.

Най-често дискутираният 
стандарт на респиратори е N95, 
който е американски и се ръко-
води от институцията по безо-
пасност и здраве към центъра 
по контрол на заболяванията. В 
Европа са приети два стандарта – 

FFP (filtering face piece) и P (P1, 
P2, P3).

ФИЛТРАЦИЯ 
СРЕЩУ 

КОРОНАВИРУСА

Респираторите се квалифици-
рат според процента им на фил-
трация на частиците с размер 0,3 
микрона (300 nm) и повече. Това 
не означава, че респираторите 
на филтрират по-малки частици 

– числото 0,3 е избрано не на-
празно. Частиците с този размер 
са с най-голяма прониквателна 
способност, защото се намират 
между нормалното движение и 
Брауновото движение.

Коронавирусът той е с раз-
мери между 0,06 и 0,14 микрона 
(т.е. 60-140 nm). Според някои 
данни FFP1 респираторите фил-
трират до 96,6% от частиците с 
размер 0,007 микрона (7 nm) и 
повече, което означава, че фил-
трира частици много по-малки 
от коронавируса. 

При FFP2 и FFP3 този процент 
е още по-голям. Златен стандарт 
в медицинската практика при ра-
бота с инфекциозни пациенти са 

респираторите N95/FFP2, FFP3 и 
др. с подобна филтрационна спо-
собност.

FFP1 и P1 респираторите фил-
трират най-малко 80% от части-
ците с размер 0,3 микрона и по-
вече. FFP2 и P2 респираторите 
филтрират поне 94% от частици-
те с размер 0,3 микрона и пове-
че. При N95 респираторите този 
процент е поне 95%; при N99 и 
FFP3 е поне 99%;  При Р3 рес-
пираторите процентът е поне 
99,95%; при N100 респираторите 
е поне 99,97%.

Най-близки до американски-
ят стандарт N95 е европейският 
FFP2 и P2. KN95 е друг китайски 
стандарт, който е еквивалентен 
на американският N95.

Наистина ли обаче по-висо-
кият клас респиратори са по-до-
бри?

Това невинаги е вярно. Избро-
ените стандарти отразяват най-
малкия процент на филтрация 
на частиците. Например FFP2 
респираторите филтрират най-
малко 94% от частиците с размер 
0,3 микрона и повече, но реално 
филтрират между 94% и 99%.

 
РАЗЛИКАТА 

МЕЖДУ N И P 
РЕСПИРАТОРИТЕ?

N= not resistant to oil; P= 
Strongly oil proof; R= somewhat 
resistant to oil; или с други думи, 
P респираторите са устойчиви 
на различни разтворители и са 
подходящи при работа с пести-
циди и др. органични вещества, 

които компроментират нормално 
филтрацията при N (not resistant 
to oil) респираторите. R рес-
пираторите показват известна 
устойчивост, но не напълно. В 
медицинските среди с цел пред-
пазване от инфекция, няма нуж-
да да използвате P респиратор 
обикновено. Има и четвърти вид 
– флуид-резистентен хирургиче-
ски респиратор, който е устойчив 
на течности под налягане (напри-
мер при изпръскване с кръв под 
високо налягане).

КОЛКО ДЪЛГО 
МОЖЕТЕ ДА 

ПОЛЗВАТЕ 
РЕСПИРАТОР?

Изключително важен въпрос 
– нормално и най-оптимално е 
еднократното използване на ре-
спиратор, особено когато става 
въпрос за медицински цели, с из-
ключение на тези за многократ-
на употреба, при които има сме-
няеми филтри и те се сменят на 
определен период от време (при 
затруднено дишане, усещане на 
миризма в респиратора и т.н.).

Няма официални стандарти 
и препоръки колко дълго по-
конкретно да се носи един респи-
ратор за еднократна употреба, но 
най-оптималното време за смяна 
е 2-4 часа и не по-дълго от рам-
ките на един ден, когато става въ-
прос за медицински цели, поради 
висок риск от контаминация. Въ-
преки това, за други немедицин-
ски цели не пречи многократното 
използване на респиратори.

Според едно проучване за 11 
дни филтрационната способност 
на респиратора намалява само с 
1,4%. Така че, ако го ползвате за 
боядисване, пръскане с препа-
рати, работа в замърсена среда 
и др. спокойно можете да го из-
ползвате повече от веднъж.

 
МОГАТ ЛИ ДА СЕ  
ДЕЗИНФЕКЦИРАТ 

МАСКИТЕ И 
РЕСПИРАТОРИТЕ?

В условията на дефицит на 
лични предпазни средства се 
появи и обмен на информация 
за дезинфекция на респиратори 
и маски и тяхната многократ-
на употреба – чрез UV лъчение, 
загряване във фурна на 70 граду-
са за 30 минути и др. В никакъв 
случаи не бива да се дезинфек-
цират респираторите със спирт 
и хлорни препарати – те разру-
шават филтъра, от една страна, 
а от друга, хлорните молекули 
задържали се в него след това се 
вдишват. При всички случаи не 
е препоръчително, освен в екс-
тремни случаи респираторът да 
се ползва многократно.

 
ОТНОСНО 

ПЛАТНЕНИТЕ 
МАСКИ, НОСЕНИ 

ОТ ПАЦИЕНТИ

По отношение на платнените 
шити маски – тяхната филтра-
ционна способност е изключи-
телно ниска и варира между 10-
40% и то за големи частици, в 
зависимост от броя слоеве (най-
ефективни са три- и четирислой-
ните маски), видовете материи 
на слоевете, степента на прилеп-
ване към носа и устата и др. В 
някои случаи носенето на мно-
гократна платнена маска може 
да се окаже дори по-опасно от 
ходенето без маска – натрупване-
то на влага, недобрата практика 
на носене (пипане на предната 
част на маската, носене повече 
от 2-3 часа, неправилно и нере-
довно изпиране) е предпоставка 
за бактериална контаминация и 
респираторна инфекция.

Платнените шити маски пред-
пазват основно двупосочно от 
по-големи капкови частици, как-
то и по-големи прахови частици. 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ЗЛАТЕН СТАНДАРТ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ПРИ РАБОТА 
С ИНФЕКЦИОЗНИ ПАЦИЕНТИ СА РЕСПИРАТОРИТЕ N95/FFP2, 

FFP3 И ДР. С ПОДОБНА ФИЛТРАЦИОННА СПОСОБНОСТ

В условията на заплаха заради раз-
пространението на заразата от 
COVID-19, както и поради постъ-

пили редица запитвания, Държавна аген-
ция за метрологичен и технически надзор 
(ДАМТН) дава подробно разяснение по от-
ношение на маските и кои от тях действи-
телно отговарят на изискванията за лични 
предпазни средства.

Европейската комисия (EK) е приела 
Регламент относно личните предпазни 
средства. Според него маските трябва да 
защитават дихателните пътища. При така 
създалата се обстановка това са продукти с 
най-високата степен на защита – категория 
III или животоспасяващи.

Това са филтриращи полумаски за защи-
та от частици, които трябва да покриват ли-
цето от носа до под брадичката на ползва-
теля. Те могат да бъдат както за еднократна 
употреба, така и за многократна.

Пазарът показва, че производителите на 
лични предпазни средства от този тип имат 
различни решения за полумаски, които 

предпазват от малки частици, какъвто е и 
коронавируса COVID-19. В това число по-
падат полумаски от тип FFP, които са с или 
без клапа:

Световната здравна организация е из-
следвала и обявила размера на вируса, от 
което експертите са направили заключение, 
че тези лични предпазни средства са под-
ходящи да предпазят човек от заразата по 
отношение защитата на дихателните пъти-
ща. За тях, хармонизираният стандарт, EN 
149:2001 + A1:2009 е предвидил възмож-
ност на следните три класа на защита:

1. Маски от тип FFP1, които филтрират 
50 % външния въздух.

2. Маски от тип FFP2, които филтрират 
92 % външния въздух.

3. Маски от тип FFP3, които филтрират 
98 % външния въздух.

Забелязва се, че няма 100% филтрира-
не на външния въздух при употребата им. 
Това е породено от факта, че при плътно 
поставяне на полумаската върху лицето, 
винаги има възможност за така нареченото 

„подсмукване“ на външен въздух.
Полумаските, произведни в изпълнение 

на изискванията на стандарт EN 149, тряб-
ва да бъдат означени с този стандарт, годи-
на на публикуване или клас, както следва:

„Филтриращите полумаски за защита 
от частици EN 149:2001 FFP1“

Тези полумаски като лични предпазни 
средства трябва да са с оценено съответ-
ствие, съобразно изискванията на европей-
ския регламент. Това означава да са минали 
всички специални процедури на изпитване, 
наречено „оценяване на съответствието“, 
което се извършва от нотифицирани лица, 
получили разрешение за това от ЕК.

Те също трябва да носят маркировка за 
съответствие – СЕ. Трябва задължително 
да са придружени от инструкция за упо-
треба на български език. Освен това трябва 
да притежават Европейски образец на Де-
кларацията за съответствие (ЕОДС), която 
е достъпна за потребителя. Последното 

означава или ЕОДС да придружава проду-
кта, или в инструкцията да е записан линк, 
на който потребителят може да я намери в 
електронен вид.

В инструкцията производителят е задъл-
жен да информира ползвателя относно пре-
поръките за начина на коректно поставяне 
и употреба на полумаската – на съхране-
нието ѝ, на почистването ѝ (в случай, че се 
предвижда). Трябва да е отбелязан срокът 
на годност за употреба.

За разпознаването на предлаганите на 
пазара полумаски като лични предпаз-
ни средства, всеки потребител трябва да 
знае, че наличието на маркировка за съ-
ответствие – СЕ, инструкция за употреба 
и достъп до ЕОДС са основни белези. От 
наличието им може да се направи извод, 
че маската е произведена при спазване на 
изискванията на европейския регламент. 
Тогава потребителят ще ползва безопасен 
продукт и ще е защитен от описаните в ин-
струкцията рискове.

Източник: ДАМТН

РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
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Намираме се във време 
на сериозно изпитание 
за човечеството, в което 
централна роля имат ме-

дицинските специалисти от всички 
сфери на опазване на човешкия 
живот и общественото здраве, 
като цяло. На 31 декември 2019 г. в 
Ухан, Провинция Хубей, Китай се 
съобщава за група случаи на пнев-
мония с неизвестна етиология. На 
9 януари 2020 г. Китай CDC съоб-
щава за нов коронавирус като при-
чинител на това огнище, корона-
вирусна болест 2019 (COVID-19). 
Все по-голям брой случаи в све-
товен мащаб са от страни от ЕС / 
ЕИП и Великобритания. Към  07 
април, 2020 г  1 316 988 случая на 
COVID-19 и 74 066 смъртни слу-
чая са докладвани  глобално, а в 
ЕС / ЕИП и Обединеното крал-
ство, съответно 608 500 случая  
и 51 059 с летален изход, по данни 
на ECDC, Стокхолм. В РБългария 
към 07 април 2020 г. регистрирани 
и лабораторно потвърдени са 577 
случая, от които 23 починали. Кон-
таминирани медицински работни-
ци 32. Случаите на COVID-19 бър-
зо се увеличават във всички страни 
от ЕС / ЕИП и Обединеното крал-
ство, а процентът на съобщаване 
расте по подобна траектория, както 
се наблюдава в провинция Хубей в 
края на януари / началото на фев-
руари и в Италия в края Февруари / 
началото на март

Вирусните взривове са естестве-
на част от живота, казва Проф. Д-р  
Ричард П. Венцел, дмн,  професор 
от катедрата по Вътрешна меди-
цина в Медицински  университет, 
Вирджиния , специалист по инфек-
циозни болести и учен с приноси в 
превенция и контрол на инфекции-
те в световен мащаб. Според него 
сме склонни да се изненадваме 
всеки път, когато имаме ново ог-
нище на вирус, който причинява 
епидемия. Съществува несигур-
ност за това кога и колко тежък ще 
бъде вирусът, но предстои неизбе-
жен поход с тях в съществуването 
на човечеството. Едновременно 
със стремителното развитие на 
пандемията от COVID 19,  СЗО, 
ECDC- Стокхолм, CDC –Атлан-
та и цялата международна научна 
общност отговаря с изследвания, 
анализи, ръководства , базирани 
на доказателства, за ограничава-
не разпространението на вируса 
SARS-CoV-2, подходи за терапия и 
овладяване на епидемичната ситу-
ация. Специалистите по превенция 
и контрол на инфекциите в лечеб-
ните заведения са на първа линия 
в този процес. Те трябва да са от-
лично запознати с тези ръковод-
ства, едновременно с това да сле-
дят новостите  , както в развитие 
на пандемията, така и в научните 
публикации. Да следват насоките 
и разпорежданията на Национал-
ния оперативен щаб, заповедите на 
Министъра на Здравеопазването и 
на ръководството на ЛЗ; Мерките в 
здравните заведения са с непосред-
ствен приоритет , целящи забавяне 
на търсенето на специализирано 
здравеопазване, като например лег-
ла за интензивно лечение;  защита 
на рискови групи ; защита на здрав-
ните работници, които предоставят 
грижи; и минимизиране на износа 
на случаи към други здравни заве-
дения и за обществото.

Стоматологичните практики, 
съответно кабинети, лечебни заве-
дения (ЛЗ), медицински центрове и 
др.,  имат уникални характеристи-
ки, които налагат допълнителни съ-
ображения за превенция и контрол 
на инфекциите

Практиката по дентална ме-

дицина включва използването 
на въртящи/ ротиращи се зъбо-
лекарски и хирургични инстру-
менти (напр. накрайници или ул-
тразвукови scalers/почистватели) 
и водно-въздушни спринцовки . 
Тези инструменти създават видим 
спрей/ аерозол, който съдържа кап-
ки от големи частици вода, слюн-
ка, кръв, микроорганизми и други 
отпадъци. Тези пръски (капки)  из-
минават само  кратко разстояние 
и падат бързо на пода, по околни-
те работни повърхности, стома-
тологичен медицински персонал 
(DHCP1) или пациента. Спреят 
също може да съдържа определени 
аерозоли.

Новият коронави-
рус SARS-CoV-2  причи-
нява тежка и дори фатална 
пневмония. Разпространява се от 
човек на човек директно посред-
ством  кашляне, кихане, вдишване 
на капчици , както и по контак-
тен път чрез докосване с конта-
минирани ръце на лигавиците 
на устата, носа и очите. Вирусът 
може да се предава и чрез слюн-
ка, доказано е , че се отделя с фе-
цес и има риск за предаване по 
фекално-орален път. Медицински-
ят персонал на денталните прак-
тики е в непосредствен, сериозен 
риск от контаминация , тъй като 
поради естеството на работата си е 
в непосредствена близост с лицето 
на пациента, съответно е изложен 
на  опръскване със на слюнка, кръв 
и други телесни течности.

Грижите за пациенти, изисква-
щи предпазни мерки, които да 
ограничат предаването на ин-
фекцията COVID 19 –изолацион-
ни мерки (Transmission-Based 
Precaution) , не е възможна в пове-
чето стоматологични практики, 
тъй като те не са проектирани 
или оборудвани да предоставят 
този стандарт на грижа. Напри-
мер, повечето стоматологични 
кабинети нямат помещения за из-
олиране на пациенти с въздушно-
капкови инфекции  или самостоя-
телни стаи за един пациент, нямат 
програма за защита на дихателните 
пътища и не разполагат с рутинни 
респиратори N95

Принципните подходи са свър-
зани с отлагане процедурите по 
избор (не изискващи спешна те-
рапевтична намеса), операциите 
и неотложните зъболекарски по-
сещения и се свържете с пациен-
тите преди спешните процедури. 
Останете вкъщи, ако сте болни и 
следва да знаете стъпките, които 
да предприемете, ако пациент 
със симптоми на COVID-19 по-
падне във вашето заведение

Разгледаните тук специфични 
препоръки за денталните практи-
ки, се основават на „Временни 
препоръките на CDC за профи-

лактика и контрол на инфекция-
та (IPC) за пациенти с COVID-19 
(CDC’s Interim Infection Prevention 
and Control Recommendations  ) и 
на международни документи на 
СЗО, ECDC , Стокхолм и други. 
Тази информация допълва, но не 
замества препоръките за обща 
превенция и контрол на инфекции 
(IPC) за COVID-1919. Необходимо 
е да се следват Препоръките от 
Кризисния щаб на Българския 
зъболекарски съюз към лекарите 
по дентална медицина за прави-
лата на септика и антисептика в 
лечебните им заведения по време 
на извънредно положение във 
връзка с COVID-19.

Препоръчва се, пациенти, със 
съмнение или доказана инфек-
ция COVID-19, да бъдат приети 
и лекувани само при неотложни, 
вкл. застрашаващи живота, състоя-
ния: силна, неовладяваща се болка, 
инфекция, силно кървене, оток в 
устна кухина, силно затрудняващ 
дишането, лицева травма и други, 
съгласно консенсусни документи 
на междинародните асоциации по 
дентална медицина.. 

Вирусът се разпростра-
нява най-често чрез ре-
спираторни капчици или 
чрез контакт с контаминирани 
повърхности. Контаминирани (за-
разени) лица, съответно пациенти, 
при кашляне или кихане, както и 
при говорене (особено по-емоцио-
нално и продължително) може да 
зарази други лица  - на разстояние 
около 2 метра. Поради това се из-
исква физическото дистанцира-
не, както и носене на маски от 
всички в медицинските учреж-
дения и в обществото! Маските 
могат да са текстилни в обще-
ството, в лечебните заведения 
следва да отговарят на определе-
ни стандарти. За специалистите 
по дентална медицина трябва  
да бъдат осигурени от специфичен 
вид, а именно маските със специа-
лен филтър от типа N92 или N95 с 
филтър FPP2 и FPP3, които фил-
трират аерозоли и микрочастици 
с големина на микроорганизми 
и така дават по-надеждна защита.  
Контактният път включва до-
косване на контаминирани по-
върхности и докосване с ръка 
на лице, уста, нос, очи. Затова е 
изискването за стриктна хигиена 
на ръцете , включваща измиване 
с топла вода и сапун за 20 секун-
ди, по 6-те стъпки на СЗО. Изсу-
шаване с еднократна хартиена 
кърпа и нанасяне на алкохолсъ-
държащ дезинфектант. Дезин-
фекцията на ръцете се извършва в 
продължение на 30 секунди по 6-те 
стъпки на СЗО.

Устойчивост на вируса: Времето 
на оцеляване и условията, влияещи 
на жизнеспособността на SARS-

CoV-2  във външната среда, засега 
не са  точно известни. Повечето 
експериментални данни са описа-
ни при други човешки коронави-
рус като HCoV-229Е, SARS-CoV 
и MERS-CoV. На различни видове 
материали като метал, стъкло или 
пластмаса може да остане заразен 
за период от 2 часа до 9 дни. Ефек-
тивно инактивиране на повърх-
ностна се постига при използване 
на:62-71%етанол, 0,5% водороден 
пероксид или 0,1% натриев хипо-
хлорит.

Към администрацията на ЛЗ се 
отправят препоръки за прилагане 

политики за отпуски по болест за 
специалистите по дентална меди-
цина, които са гъвкави, не наказва-
щи и съответстват на насоките за 
обществено здраве (например, поз-
воля -вайки на служителите да ос-
танат вкъщи, ако имат симптоми на 
респираторна инфекция). Помоле-
те служителите да останат вкъщи, 
ако са болни, и изпратете персонал 
у дома, ако развият симптоми по 
време на работа.

Обадете се по телефон на всич-
ки пациенти преди планирани-
те им посещения и проверете за  
симптоми на респираторни забо-

Доц. Д-р Росица Вачева-Добревска е завеж-
дащ Лаборатория Микробиология и вирусология 
на УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ» ЕАД. Про-
фесионалните интереси на доц. Вачева са в об-
ластта на превенциятаконтрола на инфекции-
те, АМР и разумната употреба на антибиоти-
ци. Председател е на УС на Българската  асо-
циация за превенция и контрол на инфекциите 
„БулНозо”. Член на БАМ ,  СУБ, БЛС, ESCMID. 
Член на ESGNI - работна група по нозокомиални 
инфекции на ESCMID. В периода 2007 г -2013 г е 
Завеждащ Национален Референтен Център по 
ВБИ (НРЦ-ВБИ), НЦЗПБ и контактно лице по надзора на ВБИ за 
Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) в Сток-
холм. Тя е избрана за член на Координиращата група на ECDC на 
Европейската мрежа за надзор на ВБИ .

Специализирала е в български и чуждестранни университети, 
като Институт по Имунология-Базел, LUMC- Лайден, Холандия; 
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обучение по контрол на инфекциите и др.

ПОДХОДИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА 
ИНФЕКЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ДЕНТАЛНАТА 

МЕДИЦИНА ПО ВРЕМЕ НА ОТГОВОРА КЪМ COVID-19
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лявания (например температура , 
кашлица, задух). Ако пациентът 
съобщи за признаци или симптоми 
на треска или респираторни забо-
лявания,  трябва да се определят  
спешността на състоянието и под-
ходящото средство за спешно ле-
чение. При разговора по телефона 
следва да се изясни дали съответ-
ният пациент е  със съмнение или 
възможна инфекция с COVID – 
19. Необходимо е пациентът да 
бъде попитан  за евентуално пре-
дходно пътуване извън страната, 
както и за признаци на заболяване 
–температура, кашлица. При пот-
върдителен отговор, обслужването 
на пациента  в денталната практика 
следва да се отложи за две седмици 
(инкубационният период е  0 до 21) 
дни и да се обсъди спешността на 
състоянието. 

Хората с COVID-19, които са 
завършили лечението си , изчис-
тени са от вируса и са завършили 
периода  за изолиране в дома след 
излекуване, могат да получат спеш-
на стоматологична помощ. Това се 
определя като: най-малко 3 дни (72 
часа) са изминали от възстановява-
нето ( отзвучаване  на температу-
рата без антипиретици и подобря-
ване на респираторните симптоми, 
например кашлица, задух), и са 
минали поне 7 дни от появата на 
симптомите. За хора с лабораторно 
потвърден COVID-19, които не са 
имали никакви симптоми, са мина-
ли поне 7 дни от датата на първия 
положителен диагностичен тест 
COVID-19 и не са имали последва-
що заболяване.

При приемане на пациент в 
денталната практика, кабинет, 
приемно отделение на ЛЗ: 

- трябва да се измери телесната 
температура на пациента с помо-
щта на безконтактен термометър 
в областта на челото челото. При 
пациентите, които са с темпера-
тура 38 градуса по Целзий и/ или 
симптоми на респираторни заболя-
вания денталната помощ трябва да 
бъде отложена за поне 2-3 седмици. 
Трябва да бъдат посъветвани да се 
самоизолират и да потърсят кон-
султация от личния си лекар.

- пациентите, които са показа-
ли нормална телесна температура, 
следва да попълнят въпросник, 
който цели изясняване на анамнес-
тични данни за проверка на евенту-

ална контаминация с COVID – 19 . 
Също така, въпросник за да се оце-
ни неотложността на 

състоянието му.  
-Пациентите, допуснати в ча-

калнята,  трябва да бъдат помоле-
ни да носят хирургична маска и да 
спазват правилна дихателна хигиена 
(кашличен етикет), т.е. да покриват 
устата и носа с индивидуална хар-
тиена кърпа при кашляне и кихане, 
като след това да изхвърлят хар-
тиената салфетка. Да се допускат 
по 1-2 и то на разстояние 2 метра 
един от друг. Да са поставени на-
помнящи табла, постери по стени-
те за горните правила.  Чакалнята  
да бъде освободена от всички не-
нужни вещи и предмети, като напр. 
списания, брошури, детски играч-
ки, рекламни материали и др.

-Осигурете дозатори с дезин-
фектант за ръце на алкохолна ос-
нова и изисквайте от пациентите да 
се дезинфекцират. Поставете схеми 
на СЗО за правилната техниока на 
дезинфекция

Ако пациент във вашата ден-
тална практика, кабинет или ЛЗ 
се подозира или потвърди, че има 
COVID-19, предприемете следните 
действия. Преди всичко, отложете 
процедурите, които не са спешни. 
Дайте на пациента маска, за да по-
крие устата си. Изпратете пациента 
у дома, ако не е с остро заболяване. 
Насочете пациента в медицинско 
заведение, ако е остро болен (напр. 
проблеми с дишането). Ако е необ-
ходимо спешно лечение, обърнете 
се към подходящо ЛЗ. Почистете 
и дезинфекцирайте помещението 
и оборудването според това. По-
чистете (това, което е възможно 
изхвърлете), дезинфекцирайте по-
върхността, консумативите или 
оборудването, разположени на 
1,80-2 m от симптоматични паци-
енти.

В случаите на неотложно със-
тояние, когато се реши, че се 
налага дентална помощ при па-
циенти  със съмнение за инфек-
ция COVID – 19, те трябва да се 
настанят в отделна, добре прове-
тряваща се чакалня на поне 2 метра 
разстояние един от друг. Най-добре 
само на един пациент. В случай, че 
състоянието на пациента изисква 
придружител, той трябва да напус-
не помещението и да бъде извикан 
по телефон, след приключване на 

процедурите. 
Денталните лекари помощният 

персонал в денталните практи-
ки трябва да спазват хигиенни-
те практики за дезинфекция на 
ръцете по правилата на СЗО, да 
прилагат контактни и допълнител-
ни предпазни мерки при контакт с 
пациента. Медицинският персонал 
трябва да извършва хигиена на ръ-
цете преди и след всички контакти 
с пациента, контакт с потенциал-
но инфекциозен материал, както 
и преди поставянето и след сваля-
нето на ЛПС, включително ръка-
виците. Хигиената на ръцете след 
премахване на ЛПС е особено ва-
жна за отстраняване на всички па-
тогени, които биха могли да бъдат 
прехвърлени на голи ръце по време 
на процеса на отстраняване.

 Денталните лекари да използ-
ват специфични лични предпаз-
ни средства: водонепромокаеми 
гащеризони, предпазен шлем, бо-
нета, маски FFP2/FFP3, поставяне 
на втори чифт ръкавици, а не оби-
чайните, ежедневно използвани в 
практиката на денталните лекари 
лични предпазни средства - хи-
рургични маски, очила, ръкавици. 
Специфичните лични предпазни 
средства се отнасят както за лека-
рите по дентална медицина, така 
и за помощния персонал в дентал-
ните практики:медицински сестри, 
дентални асистенти, рентгенови 
лаборанти и санитари. Всички 
ЛПС за многократна употреба 
трябва да бъде правилно почистен, 
обеззаразен и поддържан след и 
между употребите. 

Дезинфекция на повърх-
ности: Новият коронави-
рус SARS-CoV-2   може да 
оцелее върху повърхности до 9 дни 
при стайна температура,  особено 
във влажна среда. В  дентални-
те практики, кабинети, клиники, 
трябва стриктно и неколкократно  
да дезинфекцират повърхности-
те, като използват  одобрени ви-
русоцидни дезинфектанти, които 
са подходящи и  за COVID – 19 . 
Новият коронавирус е   РНК вирус 
с обвивки, т.е. има чувствителност 
към на редица дезинфектанти-
хлорни, алдехиди, окислители, ал-
кохоли, йодни, четвъртични амони-
еви съединения. Дезинфектантът 
следва да се избере от тези, разре-
шени за употреба от Министерство 

на зравеопазването (Виж страница-
та на МЗ за Интернет Регистър на 
биоцидите с издадено разрешение 
за предоставяне на пазара. Регистъ-
рът се актуализира най-малко вед-
нъж месечно. Необходимо е да се 
избере дезинфектант, ефективен по 
отношение на вируса. Не се 
търси изписването на име-
то COVID-19 на етикета! 
Достатъчно е в областта на употре-
ба на дезинфектанта, описана на 
етиката, да е вписано вирусоцидно 
действие. Дезинфектантите могат 
да бъдат готови за употреба, които 
директно се нанасят върху повърх-
ностите или концентрати, които 
трябва да се разредят с вода преди 
употреба.

При дезинфекция на малки по-
върхности: работни повърхности, 
бюро, клавиатура, дръжки и др. е 
препоръчително   използването на 
алкохолни дезинфектанти (съдър-
жащи етанол, пропанол, изопро-
панол или комбицинации с тях) 
под формата на спрей, които са 
готови за употреба. Повърхности-
те директно се напръскват обилно 
със спрея или се обтриват с чис-
та кърпа/тампон, предварително 
напоени с дезинфектанта. Задъл-
жително условие е цялата повърх-
ност да бъде напълно намокрена 
с дезинфектанта. Третираната по-
върхност се оставя да изсъхне. 
Забележка: с алкохол-
ни дезинфектанти не тряб-
ва да се обработват големи 
повърхности (над 2 m²), тъй като 
са запалими. Поради същата при-
чина не трябва да се се използват 
в близост до източници на запал-
ване и не трябва да се пръскат 
електрически панели или уреди, 
включени в електрическата мрежа! 
 
Дезинфекция на големи повърхно-
сти (стени, подове, работни плотове 
и др.): дезинфектантите, пред-
назначени за големи повърхно-
сти, най-често са под формата на 
концентрат, който преди употреба 
трябва да се разреди с вода.

От етикета на дезинфектанта се 
избира концентрация на работния 
разтвор, постигаща вирусоцид-
но действие (минимум вируси 
с обвивка) или повисока от нея. 
Работните разтвори се изготвят с 
хладка вода, освен ако на етикета 
изрично не е посочена определена 

температура. Обработката се из-
вършва чрез забърсване с парцал, 
моп, кърпа, напоени с работния 
разтвор на дезинфектанта; чрез 
опръскване с работния разтвор 
на дезинфектанта или чрез пе-
нообразуващи машини. Стрикт-
но трябва да се спазват посоче-
ните на етикета разходна норма 
и време на въздействие. Стрикт-
но трябва да се спазват специ-
фичните изисквания, ако има 
посочени на етикета, за необхо-
димост от проветряване, послед-
ващо забърсване или изплаква-
не на повърхностите, време на 
достъп на хора до третираните 
помещение.

Управление на медицинските 
отпадъци. Медицинските и общи-
те отпадъци, произведени от лече-
нието на пациенти с предполагаема 
или потвърдена инфекция COVID 
– 19 се считат за особено опасни, 
заразни медицински отпадъци. За 
изхвърлянето им да се използват 
двуслойни жълти чували за меди-
цински отпадъци, завързани с U-
образно прегъване. Повърхността 
на чувалите трябва да бъде марки-
рана и чувалите да бъдат извозени 
в съответствие с изискванията за 
управление на медицинските отпа-
дъци в ЛЗ.

Необходимо е в съответната ден-
тална практика, кабинет или ЛЗ, 
да се  въведат ясно разписани по-
литики и практики , за да се сведе 
до минимум излагането на респи-
раторни патогени, включително 
SARS-CoV-2, вируса, причиняващ 
COVID-19. Мерките трябва да се 
прилагат преди пристигането на 
пациента, при пристигането му, 
през цялото време на посещението 
на пациента и до почистване и 
дезинфекция. Особено важно е да 
се защитят лица с повишен риск от 
неблагоприятен изход от COVID-19 
(например възрастни хора с комор-
бидни състояния), включително 
медицински персонал, които са в 
категория на признат риск.

Доц. д-р 
Росица Вачева-Добревска, 

завеждащ Лаборатория 
Микробиология и 

вирусология на 
УМБАЛ 

"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД

ИСТОРИЧЕСКИ 
ДАННИ

Ръкавиците са използвани още 
в дълбока древност. Ранни 
пещерни рисунки изобразя-
ват хора, носещи примитивни 

кожени ръкавици. Открити са остан-
ки от ръкавици в древни египетски 
гробници (на Тутанкамон).  В древен 
Египет те били символ на власт и 
богатство. Гърците ги използвали 
само при извършване на физическа 
работа, а римляните при хранене с 
горещите ястия, тъй като не разпо-
лагали с прибори за това.

Според някои преводи на Оди-
сея на Омир, Лаерт (гр. Λαέρτης) 
в древногръцката митология (син 
на Акрисий и Халкомедуза, съпруг  
на Антиклея и баща на Одисей; 
Взема участие в похода на арго-
навтите, както и в Калидонския 
лов) е носел ръкавици, докато се 
разхожда в градината си, така че да 
избегне убождане от къпина. Херо-
дот в „Историята на Херодот“ (440 
г. пр. Н. Е.) разказва как Леотихиди 
бил обвинен в престъпление, взе-
майки ръкавица пълна със сребро, 
като така получил подкуп. Споме-
нава се и използването на ръкави-
ци сред римляните. Стенописеца 
на Плиний Млади (древноримски 

политически деец и писател. ок. 
100),. постоянно носел особен вид 
ръкавици, така че студеното вре-
ме да не е причина за прекъсва-
не на работата му (The History of 
Herodotus by Herodotus, Volume VI, 
Part IV,  XXVII).

През средновековието ръкавици 
във вид на метална броня е стра-
тегическа част от отбраната на 
войника. Стават символ на власт 
и богатство като са носени пре-
димно от благородници, рицари, 
църковни служители. През 13 век 
ръкавиците започват да се носят от 
дамите като моден аксесоар. Те са 
направени от лен и коприна и може 
да стигат до лакътя. Приети са и 
закони за ограничаване на тази су-
ета: срещу  ръкавици в Болоня през 
1294 г.; срещу парфюмирани ръка-
вици в Рим през 1560 г. Подобни 
светски принадлежности са заб-
ранени за монахини според Акрен 
Уис в началото на XIII век, което е 
написано в ръководство с аноним-
ни монашески правила от началото 
на 13 век (Ancrene Wisse). 

Ръкавиците са били показател 
за социален статус и власт. Духов-
ниците също са носели ръкавици, 
докато изпълнявали тайнства. Да-
мите давали на своя рицар ръкави-
цата си и той я носел до сърцето 

си. През 16 век започнали да шият 
дамски ръкавици от най-различни 
материи – кожа, атлас, лен, данте-
ла, при това дълги до лакътя. През 
19-ти век в Англия се появила 
първата машина за производство 
на ръкавици. Това позволило мъ-
жете да сменят ръкавиците си по 
няколко пъти на ден и задари това 
възникнал изразът „сменя като ръ-
кавици“. Било  е абсолютно недо-
пустимо мъж или жена от висшето 
общество да се появят на публич-
но място без ръкавици. Също така 
се смятало за много невъзпитано 
ръкавиците да се поставят пред 
външни лица. Самите ръкавици 
били много тесни и слагането им 
изисквало специален уред. Тъй 
като прилягали много плътно по 
ръката се появил и изразът „приля-
га като ръкавица“.

РЪКАВИЦИТЕ 
В МЕДИЦИНАТА

В средата на 19 век след опера-
тивни интервенции е имало около 
50% смъртност поради развитието 
на инфекции. Хирурзите не миели 
ръцете си между процедурите и не 
извършвали дори най-основни хи-
гиенни грижи. През 1880г. д-р Уи-

лям Стюард Хелстед (Dr. William 
Steward Halstead) е бил главен хи-
рург в болница Джон Хопкинс в 
Балтимор. Повлиян от предходен 
опит на Джоузеф Листър, Хелстед 
решил да използва комбинация 
от карболова киселина и живачен 
хлорид като дезинфектант по вре-
ме на хирургичните си процедури. 
Неговата медицинска сестра Каро-
лин Хемптън, която по-късно става 
негова съпруга, страдала от тежка 
форма на дерматит, причинен от 
химикалите, тъй като ги прилагала 
с голи ръце. Д-р Хелстед възлага 
на Goodyear Rubber Company да 
изработи специално за нея по гип-
сови отливки от ръцете й ръкавици 
от естествен латекс. Нововъведе-
нието се оказва толкова добро, че 
са поръчани допълнителни чифто-
ве ръкавици, първоначално на по-
мощник който подавал инструмен-
тите и нанизвал иглите по време на 
операциите. След известно време 
всички асистентите свикнали да 
работят в ръкавици. Лекарите ус-
тановили също така, че с ръкавици 
изглеждат по-авторитетно.

По ирония на съдбата именно 
болницата Джон Хопкинс през 
2008г. става първата голяма инсти-
туция в Съединените Щати, която 
забранява използването на латек-

сови ръкавици, за редуциране на 
алергичните реакции към латекса. 

През 1894 г. Листър става пър-
вият човек, който стерилизира 
гумените ръкавици, използвани 
в хирургията. Към 1900 г. всички 
хирурзи вече носили стерилни гу-
мени ръкавици. Разработването 
на синтетичен каучук се развива, 
поради недостига и голяма необ-
ходимост от натурален латекс по 
време на Първата световна война. 
Нитрилния бутадиен каучук е раз-
работен през 1931 г. от немските 
химици Ерих Конрад и Едуард 
Чункур. В края на 60-те години 
компанията. Reichhold Industries 
започва да предлага на пазара ни-
трил за ръкавици. Първите меди-
цински ръкавици за еднократна 
употреба са произведени през 1964 
г. от компанията Ansell Rubber. 
Тези ръкавици са стерилизирани с 
помощта на гама облъчване и из-
хвърляни след операция.  Хирур-
гическите ръкавици за еднократна 
употреба вече са стандарт в опе-
рационните зали и много хирурзи 
поставят дори по два чифта един 
върху друг, когато извършват рис-
ковни  процедури. 

На стр. 8
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Талкът е въведен, за да улесни 
поставянето на ръкавици, но през 
последните десетилетия се доказа, 
че това е свързано с развитието на 
алергични реакции и възпаления. 
Постоянното носене на латексови 
ръкавици е довело до увеличаване 
на степента на алергия към латекс 
както при медицински специалисти, 
така и при пациенти.

През 1991г. Нийл Тилотсон и 
Люк ДеБекер получават патент за 
технология на нитрилни ръкавици 
за преглед, след като произвеждат 
ръкавици за еднократна употреба 
изцяло от нитрил. В началото на ни-
трилните ръкавици се гледало със 
скептицизъм в медицинските среди, 
но за кратко време те добиват голя-
ма популярност в индустрията. Това 
се дължало на факта, че ръкавици-
те от нитрил не само предпазват от 
по-широка гама химически агенти в 
сравнение с латексовите ръкавици, 
но и че при тях отсъства риска от 
възникване на алергични реакции. 

За периода след 1990г. става все 
по-явна нуждата от употреба на лич-
ни предпазни средства на работното 
място. Ръкавиците за еднократна 
употреба намират все по-често свое-
то приложение в ежедневните зада-
чи на професионалистите от разли-
чи сфери. 

Няколко европейски стандарта 
за безопасност се отнасят до ръка-
виците:

EN 388: Защита срещу механични 
рискове (абразия / рязане / разкъсва-
не / пробиване)

EN 374: Защита срещу химични 
агенти и микроорганизми

EN 420: Общи изисквания за ръ-
кавици включвщи оразмеряване и 
редица аспекти на здравето и безо-
пасността, включително нивата на 
латексния протеин и хром.

EN 407: Топлоустойчивост
EN 511: Студоустойчивост
EN 10819: Антивибрационни ръ-

кавици 
Тези стандарти съществуват, за 

да отговарят на изискванията за 
лични предпазни средства (ЛПС) 
в съответствие с изискванията на 
Европейската директива за Меди-
цински Изделия 93/42/ЕИО и Ев-
ропейската директива за Личните 
Предпазни Средства 89/686/ЕИО. 
Медицинските ръкавици трябва 
да покриват Европейските норми 
за качество EN 455 1/2/3.

При избор на ръкавици трябва 
да се съобрази: 
l Сферата, в която ще се из-

ползват,
l Чувствителността на кожата 

към някои от съставките,
l Да са с подходящ размер спря-

мо големината на ръцете,
l Де се прецени еластичността и 

усещанията при допир, когато са на 
ръцете,
l Нуджата да бъдат стерилни или 

не.

Основната разлика за медицин-
ските ръкавици се състои в ма-
териала, от които са направени. 
Според него та могат да бъдат:
l Латексови,
l Нитрилни,
l Поливинилхлоридни, 
l Неопренови,
l Симпренови,
l Тактинолови и др.

Други параметри, по които се 
отличават са:
l По форма – универсални и ана-

томични ръкавици. Първите са ед-
накви за лявата и дясната ръка, вто-
рите са с различна форма,
l По тип повърхност изделията 

могат да бъдат гладки или релеф-
ни. Последните са оптимални за 
надеждно захващане на малки ме-
дицински инструменти; Грапавата 
повърхност може да бъде само на 
възглавничките на пръстите,
l По наличие или липса на до-

пълнителна обработка, която поз-
волява облекчаване на процеса на 
сваляне и слагане на ръкавици. Така 
например, съществуват ръкавици с 
напудрена и ненапудрена повърх-
ност, а също и такива, обработени 
със специален лубрикант,
l По вид предварителна подго-

товка могат да бъдат стерилни и нес-
терилни,

l По предназначение са за пре-
глед и хирургични – последните се 
отличават с анатомична форма и са 
с доста дълъг маншет и надеждна 
фиксация за дланите. На практика за 
всяка медицинска сфера могат да са 
разработени отделни ръкавици.

Коректно подбраните ръкавици 
не само отговарят на директиви и съ-
ответните стандарти за безопасност, 
но и също така са с добро качество и 
възможно най-подходящи за задача-
та, за която са предназначени.

Ръкавиците не осигуряват 100% 
защита от инфекции и увреждания. 
В зависимост от типа на извършва-
ните манипулации честота на ув-
реждане при използване на хирур-
гични ръкавици варира от 5% до 
40%. Счита се, че свободния живак 
може да преминава през латексови-
те ръкавици. Гумените и пластмасо-
вите слоеве в ръкавиците не винаги 
са ефикасни бариери за течностите. 
Понякога те може да попиват течно-
стите и да ги държат на разстояние 
от кожата.

ЛАТЕКСОВИ 
РЪКАВИЦИ

Най-разпространени са ръкави-
ците от натурален латекс, който се 
получава от сока на каучуковото 
дърво. Тези ръкавици осигуряват 
висока тактилна чувствителност и 

комфорт при използване. Издържат 
на редица химикали, устояват на 
разкъсване и продупчване. Поради 
своята еластичност, такива ръка-
вици лесно се адаптират по ръката, 
осигуряват отлична чувствителност 
на пръстите и са достатъчно здра-
ви като предпазват от външно въз-
действие.

Често предизвикват различни 

кожни реакции от продължителния 
контакт с естествен латекс. Допъл-
нително им се поставя царевично 
нишесте, талк на прах или ликопо-
диев прах отвътре, което да редуци-
ра процеса на слепване и да улесни 
поставянето им. Тези добавки също 
могат да дразнят кожата. Ръкавици-
те на различни производители могат 
да променят дължината на китката.

НИТРИЛНИ 
РЪКАВИЦИ

Нитрилните ръкавици предоста-
вят най-добра химическа устойчи-
вост от ръкавиците за еднократна 
употреба. Те са силно устойчиви 
на алкохоли, алдехиди, киселини и 
феноли, натриев хипохлорид. Тези 
ръкавици са изработени от здрав 
синтетичен каучук, който е изклю-
чително устойчив на пробиване 
и разкъсване и е идеален и за по-
тежки задачи. За да се получат же-
ланите характеристики, нитрилът 
се обработва със сяра, бутадиен и 
други химични ускорители, като 
му се придава здравина, издръжли-
вост и еластичност. Изработват се 
от синтетичен полимер акрилен ви-
нил, който се вулканизира, като по 
този начин се подобряват неговите 
свойства. Имат качества подобни на 
свойствата на каучука, нямат про-
пускливост и осигуряват пълна хер-
метичност. Нитрилните ръкавици не 
причиняват алергии, което позволя-
ва използването им от хора, които не 
понасят латекс. 

При продължително носене до-
принасят за поява и развитие на 
контактен дерматит. Основните не-
достатъци на нитриловите ръкави-
ци са слабата еластичност, което не 
позволява широкото им използване 
в хирургията. 

Високите температури намаля-

ват техните положителни качества. 
Затова те трябва да се съхраняват 
на студено място. Тези ръкавици са 
сред най-скъпите на пазара.

ВИНИЛОВИ 
РЪКАВИЦИ

Ръкавиците от винил предста-
вляват по-икономична и достатъч-
но ефективна защита при работа. 
Осигуряват надеждна протекция 
при изпълнението на манипулации, 
които не изискват висока прециз-
ност и усет при работа. В сравне-
ние с латексовите и нитрилните 
ръкавици, тези от винил са по-малко 
еластични, по-малко издръжливи и 
осигуряват по-малко защита. Пора-
ди тази причина те се предпочитат 
при дейности, които изискват честа 
смяна на ръкавиците като прегледи. 
При тях ги няма алергените които се 
съдържат в естествения латекс. Ви-
ниловите ръкавици се произвеждат 
от синтетичния материал Поливи-
нилхлорид (PVC) като се добавят и 
пластификатори за придаване гъвка-
вост и еластичност. Без тези добавки 
PVC материала е твърд, както ВиК 
тръбите.

Виниловите ръкавици са из-
ползвани в медицинския сектор, 
в производството, в лаборатории, 
заведенията за грижа за възрастни 
хора, в различните отрасли на хра-
нително-вкусовата промишленост, 
заведенията за обществено хранене, 
земеделието.

Съвременната медицина е немис-
лима без протекцията, осигурена 
от ръкавиците. Те ни предпазнат от 
инфекции, химически дразннители, 
придават ни увереност и авторитет. 

Владимир Панов

Латексови ръкавици

Винилови ръкавици

ОЧАКВАЙТЕ! СТАРТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА 01.06.2020 Г.

Т Е О Р И Я  И  П РА К Т И К А
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ПРОДАВА

Продавам пособия за оборудване 
на стоматологичен кабинет(втори 
кабинет)на атрактивни цени.

тел:0878671036 Д-р Божинова

Продавам стоматологична ма-
шина (ЮС-7) в отлично състояние, 
периферия приставки за ел. диаг-
ностика и каутеризация. Турби-
нен наконечник; резервни части. 
те:0878671036 Д-р Божинова

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 
2бр.стом.стол.(текмил, дентсан) ра-
ботещ дентален кабинет в центъра 
на гр .Карлово GSM: 0889840317

Продавам стоматологичен стол 
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка 
с дозатор и швейцарски ултразвук. 
Телефон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с компре-
сор. 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 ин-
формация: 0878 95 42 58

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет. Тел.0889 
765 295

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

Отдава се смяна под наем в 
дентален кабинет в град София, 

ул."Бузлуджа " 3-5,в близост до 
Руски паметник. Смяната е свобод-
на от 01.06.2020г.За повече инфор-
мация се обадете на тел.0887839263 
д-р Верка Първановска."

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална медицина в гр. Пловдив. За 
информация: Д-р Атанасов – 0885/ 
88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 
48 42

Дава се под наем смяна и ка-
бинет /дентален/, обзаведен, обо-
рудван, работещ, в центъра на гр. 
Пловдив. За информация: 0898/ 35 
75 34

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски каби-
нет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв” Про-
слав”, 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 обо-
рудван дентален кабинет намиращ 
се до Германо-българската лабора-
тория в гр.Пловдив, кв Съдийски. 
За информация - Д-р Трендафилов 
- 0877 76 90 99. 

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

Дава се смяна под наем в обо-
рудван с нова вносна машина, ре-
монтиран дентален кабинет и друга 
с преференциален наем и българ-
ска машина в общински Дентален 
център в сградата на ДКЦ 7, до 
Централна гара София. Цената на 
наема включва консумативни не-
преки разходи и разрешителни. В 
наема се включват още санитарно 
почистване, охрана, автоклавиране 
на едър инструментариум. Разпола-
гаме и с автоклав клас В. Организи-
рано събиране на опасни отпадъци 
и други. Има и рентгенова дентал-
на лаборатория. Справки делнич-
ни дни тел. 02/ 8033951-сутрин и 
тел.02/8033953 

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

Давам под наем смяна в напъл-
но оборудван зъболекарски кабинет 
гр. София бул. Христо и Евлоги 
Георгиеви 153 срещу Военна ака-
демия. Д-р Делчовски 0888 710 187

ТЪРСИ

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

Лекар по дентална медицина 
търси работа в околността на гр. 
Пловдив. За контакти: 0988 94 55 05

Търся да закупя помещение 
или готов стоматологичен кабинет 
в град София западните райони 
0878656766

БЛИЦ

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

те годишнини на д-р Самир Идриз, д-р Фикри 
Гюлестан, д-р Евгени Касов и д-р Галя Маркова, 
като им пожелава много 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 кръг-

лите  годишнини на д-р Маргарита Прегьова, 
д-р Христина Гущерова, Д-р Радослав Царевски 
и д-р Ивайло Моллов,  като им  пожелава  здра-
ве, много късмет, лично щастие, истински хора 
до тях , чудесни мигове  , много лични и профе-
сионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград"
С поздрав: Д-р Александра Драгостинова

УМНА КАРАНТИНА В ЧЕХИЯ

Правителството на страната обяви, че от на-
чалото на април прилага т. нар. умна карантина 
(smart quarantine). Всеки човек с позитивен тест за 
COVID-19 дава съгласие на властите да получат дос-
тъп до трафичните данни от мобилния му телефон, 
както и данните за извършените плащания с банко-
вите му карти. После с помощта на армията се из-
дирват всички контактни лица, които се поставят под 
карантина и също се тестват. Целта е това да доведе 
до ускорено и фокусирано тестване за коронавирус.

COVID-19 
И ИМУНИЗАЦИЯТА БЦЖ

Смъртността, свързана с Covid-19, e 5,8 пъти по-
ниска в държави със задължителна имунизация БЦЖ 
в сравнение със страни, които не ползват ваксината 
за детска туберкулоза. 

Това показват данни от изследване, публикувано 
от учени от университета "Джонс Хопкинс" преди 
дни (все още не е подложено на експертна рецензия). 

Анализът им стъпва на база на сравнителен модел 
между употребата на БЦЖ и данните за броя смърт-
ни случаи на 1 млн. души от населението в някол-
ко държави. Страните са разделени според още два 
признака: икономически статут (БВП на глава от на-
селението) и дял на хората в пенсионна възраст спря-
мо общия брой граждани. 

За отправна точка е взет деня, в който всяка от из-
следваните страни е регистрирала 100-тния пациент, 
инфектиран с коронавируса. 

АНТИСТРЕС ДИЕТА 
ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Съществуват храни, които понижават нивата на 
кортизола и адреналина, хормоните на стреса, чието 
количество в тялото се увеличава при продължител-
но високо ниво на напрежение.

Спанакът е незаменим източник на магнезий, кой-
то спомага за поддържането на стресовия хормон 
кортизол в нормални граници. На свой ред недоста-
тъчната консумация на храни, богати на магнезий, 
може да се превърне в причина за появата на главо-
болие и отпадналост. Мазните риби носят на орга-
низма ценни омега-3 мастни киселини. Те спомагат 
за регулиране на настроението, като не позволяват 
повишаването на стреса и неутрализират депреси-
ята. Овесената каша, пълнозърнестите закуски и 
хляб (така наречените сложни въглехидрати, които 
се усвояват по-бавно и действат по-продължително) 
повишават нивата на серотонина в кръвта, доприна-
сят за усещането на спокойствие и щастие и стаби-
лизират нивото на кръвната захар. Портокалите са с 
особено високо съдържание на витамин С, който е 

естествен враг на стреса. Храните, в които се съдър-
жа витамин С, едновременно понижават нивата на 
стресовия хормон и укрепват имунната система.

ОЗОНЪТ И КОРОНАВИРУСИТЕ 

UV лъчът, използван в лампата за стерилизация, 
има силен стерилизационен капацитет от 254 nm 
Стерилизира и дезинфекцира 99,9% от различни 
бактериални патогени, включително стафилококи и 
вируси и др.  
Как действа Бактерицидна лампа с озон? 
Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното 
действие на ултравиолетовите лъчи върху протоп-
лазмата и ензимите на бактерии, вируси и други 
примитивни организми /мигновено се унищожават 
както вегетативните, така и споровите форми.UV 
дезинфекцията използва UV светлина, за да инак-
тивира патогените, като разрушава техните нишки 
на ДНК (блокира репликацията), което ги прави 
нежизнеспособни и неинфекциозни. 

МЗ ВЪВЕЖДА В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАЦИОНАЛНА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 
БОРБА С COVID-19

Министерство на здравеопазването въвежда в 
експлоатация Национална информационна система 
за борба с COVID-19. Системата осигурява центра-
лизирано управление и съхранение на информация 
за всички диагностицирани и карантинирани лица 
и предоставя функционално обезпечение на всич-
ки компетентни институции, свързани с борбата с 
COVID-19. Въвеждането на системата е предмет 
на Заповед № РД-01-184, издадена от министъра на 
здравеопазването. Личните лекари ще имат достъп 
до системата. РЗИ ще въвеждат ежедневно заболе-
лите лица.

142 093 БЪЛГАРИ СА 
ВЛЕЗЛИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В 
БЪЛГАРИЯ

От въвеждането на извънредното положение в 
България до края на март в страната са влезли 142 
093 българи, съобщи директорът на ГД "Гранична 
полиция" главен комисар Светлан Кичиков. Според 
него пикът на прибиращи се вече е отминал. Главен 
комисар Кичиков допълни, че почти същият е и бро-
ят на напусналите страната българи, но повечето от 
тях са пътували, преди да влязат ограниченията за 
пътуванията.

ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ИЗТЕКЛАТА 2019 ГОДИНА

До 20 години 19,1%, 20-29 - 10,3%, 30-39 - 13,9%, 
40-49 - 15,2%, 50-59 - 13,5%р 60-59 - 13,4%, над 70 
- 14,6%. 

Съответно броят на заразените на 1000 000 души 
по възрастови групи - до 20 години - 9, 20-29 годи-
ни - 39, 30-39 години - 27, 40-49 години - 48, 50-59 
години - 30, 60-69 - 19, над 70 – 12 (до края на март 
2020г.).

ВРЕМЕ НА ПОПАДАНЕ 
НА КОРОНАВИРУСА

Коронавирусът вероятно е попаднал в Северна 
Италия още на 1 януари 2020 г. Той се е разхождал 
незабелязан от никого до 31 януари. В Китай нулеви-
ят пациент е регистриран на 17 ноември 2019, а СЗО 
беше алармирана на 26-27 декември за епидемия с 
непознат причинител. 
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