В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
ПРЕПОРЪКИ

ИНСТИТУЦИИ

ЗА ПРАКТИКАТА

КАКВО МОГАТ ДА ВЪВЕЖДАТ
ПО ЗАКОН ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ

ИНСТРУКЦИИ ОТ
КРИЗИСНИЯ ЩАБ
НА БЪЛГАРСКИЯ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
Подгответе необходимите инструменти и медикаменти ! Това е необходимо, за да се намали риска от
контаминация при преподреждане и вземане на нови.

Удължаването на извънредната обстановка позволява на здравния министър
да въвежда временни противоепидемични мерки на територията на цялата
страна или в отделни области и населени места. Мерките могат да включват
временно затваряне на граници, каран-

тиниране на населени места, затваряне
на работещи производства, в които са
установени множество заразени, задължително носене на маски и на открити
обществени места, тоест - по улиците,
задължително тестване, изолация и
лечение на болните.

Целта на това проучване е да се оцени използвания
понастоящем протокол за имедиатно функционално
натоварване (в рамките на макс. 3 дни) на едночастови импланти, поставени по посочените по-долу методи, публикувани от Международната фондация.
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РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
СЪС STRATEGIC IMPLANT®
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРОДЪЛЖАВАЩАТА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Уважаеми колеги,
Във връзка с продължаващата
извънредна епидемична обстановка и данните на Националния
оперативен щаб, в които бе посочено, че са заразени седем медици с
COVID-19, които работят в отделение на болница, в която не се лекуват заразени с вируса, ви обръщам
внимание на следното:

#КАЛЕНДАР

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СТИПЕНДИИ НА
ДОКТОРАНТИТЕ
В ДВ, бр. 48/26.05.2020 г. е публикувано,
Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните
висши училища и научни организации за 2020 г. и
Заповед RD-01-277, публикувана на страницата на
Министерство на здравеопазването и подписани от
министър Кирил Ананиев.

В отговор на пандемията Комисията предложи нов
инструмент за възстановяване — Next Generation
EU. Той включва новата програма „ЕС в подкрепа
на здравето“ с бюджет от 9,4 млрд. евро, чиято цел е
укрепване на здравната сигурност и подготовка за
бъдещи здравни кризи.

ТРАДИЦИОННИЯТ
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
СЕ ОТЛАГА ЗА ЮНИ 2021 Г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ХАСКОВО-2020

2. Уведомете колегите от вашите
районни колегии отново да си припомнят
„Препоръки/Инструкции
от Кризисния оперативен щаб на
Българския зъболекарски съюз към
лекарите по дентална медицина за
правилата на септика и антисептика
в лечебните им заведения по време
на извънредно положение във връзка с COVID-19“, изпратени до вас на
19.03.2020 г., публикувани на сайта
на Български зъболекарски съюз –
www.bzs.bg, във Facebook на БЗС,
Нови правила – БЗС и в бр. 3/2020 г.
на в-к „ДентаМедика“.
3. Спазването на правилата за септика и антисептика ни предпазва и от
други „забравени“ заболявания, като
СПИН/HIV, хепатити и други.

НФДМ в гр. Хасково ще се проведе на 11-13 септември 2020г. в хотел "Ретро“.

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.

С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИЗВЪН КАБИНЕТА

Удължаването на извънредната епидемична обстановка до 30 юни не предвижда нови мерки. Напротив, по-скоро
предстои облекчаване на някои от сега
действащите ограничения.

Заболяването причинено от корона вирус през 2019 (COVID-19) се превърна в
световна пандемия, сериозно застрашаваща здравето на населението. Националната здравна комисия и регионалните здравни администрации...

По света вече се говореше за коронавирус, когато излетях през Москва за Яркутск - столицата на Якутия или Саха
република. За втори път това летище ме
посреща със своите -41°С.

НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
И КОНТРОЛ НА
ЗАБОЛЯВАНИЯТА В
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
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ЕК ПРЕДЛАГА ИНСТРУМЕНТА
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ NEXT
GENERATION EU

1. Знам, че българските зъболекари
са невероятно ярки, талантливи, креативни и енергични хора и не трябва
да допускаме либерализация на условията за работа в нашите лечебни
заведения, защото носители на вируса от изследваните са над 2500. Да не
говорим, че по-голямата част от населението не е изследвано за носител на
вируса.

ТРЯБВА ДА
СВИКНЕМ ДА
ЖИВЕЕМ С
ТОЗИ ВИРУС

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

стр.
стр.116

ОЙМЯКОН СВЕТОВНАTA
СТОЛИЦА НА
СТУДА В СИБИР
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#EDITORIAL

СУПЕР РАЗПРЪСКВАЧ И
ИЗРАЗ НА ЗАГРИЖЕНОСТ
„Зеленото беше тишината, мокрото беше светлината, месец юни трептеше като пеперуда“.
На този идиличен фон ситуацията с коронавирусната инфекция в България продължава да буди загриженост към дата 10 юни 2020 г., въпреки известното обнадеждаване в началото на месеца. Дано
клъстърното заразяване бъде овладяно.
Колко дълго ще живеем с вируса? Мисля, че това
е въпросът на въпросите. В исторически план епидемиите са продължавали година-две, но ние, хората от XXI век, не знаем все още с каква точно зараза
си имаме работа. Или пък знаем?
Две са думите на месеца, които се открояват в
публичното пространство, свързани с горния въпрос – супер разпръсквач и expression of concern
(израз на загриженост).
Супер разпръсквач е носител на коронавируса,
който заразява много голям брой хора за малко време.
Еxpression of concern е израз, който се поставя в
началото на всяка статия в медицинско списание,
напр. „Лансет“, когато няма достатъчно направени
проучвания върху представената тема, но тя е важна за медицинската общност. (Пример е изследването за хидроксихлорохин (Hydroxychloroquine)
и възможните му нежелани странични ефекти, публикувано в „Лансет“, което се оказа, че не почива
на достатъчно изследвания и достоверни статистически данни).

И така, увеличен брой заразени в световен мащаб
и липса на специфично лечение и ваксина. Нова Зеландия обаче обяви край на епидемията, а в Бергамо, Италия не съобщават за нови заразени.
Освен медицинските и здравни проблеми, които
създава, ще успее ли тази малка по-размер частица
да зарази необратимо доверието, което съществува
между хората?
Колко доверие трябва да имаш, за да отидеш при
своя лекар или зъболекар? А той в теб? Колко доверие и обич трябват вече, за да прегърнеш някого?
По време на извънредното положение минавах
през останалата малката зелена площ с дървета до
мястото, където живея. Единствените други хора,
които срещнах, бяха майка и малко три-четиригодишно дете. Виждайки ме детето се втурна към
майка си с изплашен вик: „Мамо, хора!“.
Много са измеренията на епидемията. Лошото е,
че, поне аз, вече не виждам първоначалната съпричастност и внимание към детайлите и безопасното
поведение.
С израз на загриженост признавам, че супер разпръсквачите са тук и все още не можем да им се
противопоставим ефективно.
Безопасна работа, бъдете внимателни и се пазете!
Емилия Караянева,
гл. редактор на в. „ДентаМедика“

Извънредната епидемична
обстановка ще бъде удължена с
15 дни до края на юни 2020 г.

ТРЯБВА ДА СВИКНЕМ ДА
ЖИВЕЕМ С ТОЗИ ВИРУС

У

дължаването на извънредната епидемична обстановка до
30 юни не предвижда нови
мерки. Напротив, по-скоро предстои
облекчаване на някои от сега действащите ограничения. Това стана
ясно по време на брифинг на здравния министър Кирил Ананиев. Маската ще остане задължителна само в
градския транспорт, позволената посещаемостта на закрити помещения
ще се увеличава на 50%, а часовите
зони за пазаруване за хора над 60 г.
също са на път да отпаднат.
Нови ограничения не се предвиждат, а заповедите на здравния
министър остават да действат в три
основни направления с някои корекции. Най-напред това засяга ограничаването на влизането на граждани от трети страни с изключение на
Черна гора, Босна и Херцеговина и
Сърбия. За достъпът от трети страни
се очаква се общо европейско решение, което ще се дебатира. „По наше
мнение, ако се отворят граници за
трети страни това трябва да стане от
1 юли", каза здравният министър.

Трябва да свикнем да живеем с
този вирус като правителството акцентира, че трябва да се спазват
противоепидемичните мерки. Найважните неща са дистанция и дезинфекция и дисциплина. „От нас си
зависи - да спазваме необходимите
дезинфекция и дистанция, и да продължим да живеем и работим в почти такава среда, каквато сме живели
и преди коронавируса“, каза премиерът, като напомни, че в страната са
предприети най-либералните мерки.
Борисов изтъкна, че ще продължи
осигуряването за хората на първа
линия с предпазни средства, дезинфектанти, както и доставката на медикаменти, посочени към момента за
успешни при лекуването на коронавируса.
Има забрана за влизането в България на чужденци от трети страни,
както и задължителна 14-дневна карантина на влизащите в страната от
някои европейски страни, театрите,
кината и стадионите приемат ограничен брой посетители.
ДМ

ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ ОТ КРИЗИСНИЯ
ЩАБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ПРАВИЛАТА НА СЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В
ЛЕЧЕБНИТЕ ИМ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС ПО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНЕН ТРИАЖ/(КЛАСИФИКАЦИЯ ПО НЕОТЛОЖНОСТ/) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕНО – да се разпита
пациента дали е симптоматичен (Температура, кашлица, затруднено дишане, конюнктивит, диария, грипен
синдром) събиране на анамнестични данни за контакти с позитивни на COVID 19, поставени под карантина
или посетили рискови зони, според следната схема:

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 21 ДНИ ПЪТУВАЛИ ЛИ
СТЕ В РИСКОВИ ЗОНИ?

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

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

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

ПОВТОРЕТЕ ПОСЛЕДНИЯ ВЪПРОС С ДНЕШНА ДАТА, А НЕ В МИНАЛО ВРЕМЕ!

АКО ОТГОВОРЪТ Е „НЕ“
НА ВСИЧКИ
ВЪПРОСИ:
ПАЦИЕНТА
МОЖЕ ДА
ПОСЕТИ
ДЕНТАЛНАТА
ПРАКТИКА

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

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

ПРИ ПРИСТИГАНЕ НА ПАЦИЕНТА:
ПОВТОРЕТЕ ГОРНАТА АНАМНЕЗА.
ДОБРЕ Е ДА СЕ ПОСТАВИ ТАБЕЛА, КОЯТО
ДА НАПОМНЯ СИМПТОМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ!
Добре е да се провери температурата с безконтактен термометър, ако е над 37.5 посещението да се
отложи. Да се подкани пациента да си измие ръцете, като използва еднократни хартиени салфетки
и/или да използва диспенсер с хидро-алкохолен
гел. Да се дезинфектира често през деня климатичната система.

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

ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

l Подгответе необходимите инструменти и медикаменти ! Това е необходимо, за да се намали риска от
контаминация при преподреждане и вземане на нови.
l Да се спазват нормалните процедури по хигиена
(да се мият ръцете със сапун преди и след употреба
на ръкавици поне за 20 сек. Или с хидроалкохолни
разтвори с минимален процент 60%)
l Предварителното жабурене от старана на пациента
намалява вирусната концентрация: в литературата се
препоръчва: 1% водороден пероксид. Хлорхексидина
се смята за неефикасен! Всички колири да се използват концентрирани, а не разредени!
l Осигурявайте проветряване на помещението между
пациентите!
l Избягвайте да пипате очите, носа и устата, когато
сте с ръкавици или с неизмити ръце!
СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДПАЗВАНЕ (СИП)
l Защитата на носната и устната лигавица може да бъде
осигурена чрез хирургична маска или с филтърни маски
ffp2/ffp3. Ефикасността на хирургичните маски при предпазване от риск е документирана и използването и като
минимум е задължително! Ffp маските са препоръчани в
епидемиологични ситуации особено при доказани вирусоносители. Брадата редуцира според размера до обезсмисляне ефекта от маската. От фундаментално значение е,
както правилното поставяне, така и безопасното сваляне
на маската!!!
l Изключитално важно значение има защитата на очите
на оператора, които трябва да са защитени не само фронтално, а и латерално! Очилата и шлемовете се дезинфекцират и почистват с алкохол 70%
l Престилката трябва да е с дълги ръкави, може и за
еднократна употреба. При доказано инфектирани се препоръчват водонепропускливи. Бонето е препоръчително.
l Веднага след употреба средствата за индивидуална защита се считат за контаминирани! Да се обръща ососбено
внимание при сваляне и изхвърляне на еднократните на
определените места!
l Вируса остава във въдуха за определено време, така че
докато сте в контаминираната зона не сваляйте сип!
l Използването на кофердам се смята като полезно
средство за ограничаване на риска от заразяване на операторите.
l Най-общо: в следствие на необходимостта за ограничаване на пренаселеността на чакалнята трябва
да се избягват дублажите на часове, да се проветряват помещенията, да се пази здравето на помощния
персонал и пациента. Затова препоръчваме да се
дават часове минимум на един астрономичен час.
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Общо
N=909 пациенти
Полша
N=257
18.3%

България
N=275

Гърция
N=207

27.2%

Португалия
N=170

43.5%

13.3%

С история на пародонтално
заболяване

С история на пародонтално
заболяване

С история на пародонтално
заболяване

С история на пародонтално
заболяване

51.4%

56.5%

32.5*%

39.9%

24%

26.2%

11.7%

Без плака

Без плака

14.3%
Пушачи

Без плака

Пушачи

Без плака

Пушачи

Пушачи

Фигура 1 Характеристика на пациентите
*Страната с най-голям брой пациенти с лоша орална хигиена >30% и зъби с наличие на плака (6,8%)

Полша n=257

България n=275

Гърция n=207

Португалия n=170

n=234
100 (43.2%)

n=253
97 (38.3%)

n=182
101 (55.5%)

n=151
73 (48.3%)

Средна стойност
на плаков индекс

n=231
0.7±0.7

n=251
0.7±0.7

n=192
0.7±0.7

n=136
0.7±0.7

Гингивален индекс
на Löe и Silness

n=228

n=250

n=196

n=138

Средна стойност
на съседните зъби

0.7±0.6

0.6±0.6

0.7±0.7

0.7±0.6

Средна стойност върху
попкривните винтове

n=82
0.6±0.6

n=90
0.7±0.7

n=54
0.8±0.6

n=85
0.4±0.6

Наличие на видима
плака
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БЕЗ
АЛКОХОЛ

КАЛЕЙДОСКОП
САМОПОЧИСТВАЩА
СЕ МЕДИЦИНСКА
МАСКА
Учените от Техническия институт на технологията в Хайфа
представиха уникална разработка
- самопочистваща се медицинска
маска за многократна употреба.
Новата самопочистваща се маска е в състояние да защити човек
от коронавирус.
Израелската маска е създадена
на базата на нова технология. Специален слой от въглеродни влакна
се нагрява с електричество. Защитният инструмент може да се зарежда с помощта на познато зарядно за
мобилни джаджи със стандартен
USB конектор.
Изобретателите подчертават, че
маските за многократна употреба ще избегнат замърсяването на
околната среда. В крайна сметка
те ще намалят броя на личните
предпазни средства, използвани
от човечеството. Израелците вече
са подали заявка за патент за това
устройство и водят преговори за
започване на масово производство.
Маската няма да е скъпа: стойността й на дребно няма да надвишава
един долар.

„ЗЛАТНА КРЪВ“ – НАЙРЯДКАТА КРЪВНА
ГРУПА В СВЕТА?
Кръвната група е най-важната
информация, която трябва да получи лекарят ви, ако се налага кръвопреливане.
Освен познатите ни кръвни групи (А +, А-, В +, В-, АВ +, АВ-, О
+ и О-) съществува обаче и т.нар.
„златна кръв“, която тече във вените на по-малко от 50 души в
света. Нейното научно название е
нулев Rh фактор и не съдържа близо 99% от антигените, характерни

#БЛИЦ
за останалите хора. Тази кръвна
група е открита за първи път през
1961 г. в жена от аборигенско племе. Оттогава в цял свят са известни
само 43 случая на хора с нулев Rh
фактор. Нарича се „златна кръв“,
защото може да бъде прелята на
всеки с рядка кръвна групи в Rh
системата или с Rh отрицателен
фактор, но тъй като съществуват
едва 9 активни донори, се прилага
само в крайни случаи.

хване преди да са се позитивирали
другите останали тестове - PCR,
кръвни тестове.
Температурата тръгва нагоре
преди да се появят клиничните
симптоми - при грипа е от 24 до 48
часа. Предполага се, че това може
да бъде и при ковид инфекцията.
Термометърът действа в съчетание със смартфон. Данните се
предават в определен сайт, където
резултатите се обобщават.

ТЕРМОМЕТЪР ЗА
ДИШАНЕ

ОПЕРАЦИЯ ЧИСТО
МОРЕ СРЕЩУ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО С
МАСКИ

Фин термометър, адаптиран да
се използва за проследяване на
ковид инфекция може да се превърне в незаменим помощник при
лечението на болни и пациенти със
съмнение за вируса. Той е създаден
под ръководството на алерголога проф. Тодор Попов от болница
"Св. Иван Рилски" в София в сътрудничество с Инфекциозната
болница в София, предаде.
Прототипът на този термометър
съществува още преди 20 години.
Този "термометър за дишане" измерва температурата на издишания
въздух. Тя е различна от температурата, която можем да измерим на
челото, ухото или подмишниците
и отразява влиянието на този дълъг дихателен път, който въздухът
трябва да премине, за да излезе от
белите дробове.
Термометърът е правен с други
цели, измерва възпаление в дихателните пътища и дава представа
доколко има процеси, които са довели до склерозиране на тъканите
в белия дроб.
Знаем, че възпалението при коронавирус започва преди още да
се разпространи в цялото тяло.
С финия термометър може да се
хване това възпаление като се измери температурата на издишания
въздух. Възпалението може да се

Нов тип замърсяване в моретата
и океаните започва с пандемията
на COVID-19, предупреди френска
екологична организация, цитирана
от Би Би Си.
Според неправителствената организация Opération mer propre
("Операция чисто море"), която се
опитва да изчисти крайбрежието
на южния град Антиб, това е риск,
докато блокадата заради коронавируса се разхлабва, а хората се събират отново по плажовете.
Лоран Ломбар, основал правозащитната организация, публикува
снимки и видео във "Фейсбук".
Обяснява, че намерил в купищата
боклуци, обичайно вадени от морето, пет маски за еднократна употреба и четири ръкавици.
"Тези маски - дълго време не
бяхме имали такива, а ще имаме
милиарди, така че казвам, внимавайте, това е началото на нов вид
замърсяване."
Този месец от Париж дойдоха
съобщения дни преди разхлабването на облекченията, че много
маски са били захвърлени на улицата. В страната се чуват предложения за глоби в размер на стотици
евро за подобни действия.

КАКВО МОГАТ ДА ВЪВЕЖДАТ
ПО ЗАКОН ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ
Удължаването на извънредната обстановка позволява на здравния
министър да въвежда временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна или в отделни области и населени места. Мерките могат да включват временно затваряне на граници, карантиниране на населени места, затваряне на работещи производства, в които са
установени множество заразени, задължително носене на маски и на
открити обществени места, тоест - по улиците, задължително тестване, изолация и лечение на болните.
Глобите за физически лица, ако не изпълняват въведените временни
мерки, са от 300 до 1000 лв. Глобата за нарушаване на задължителната
карантина от контактните лица на заразени пациенти или при влизане
от чужбина е 5000 лв. Досега най-високият брой регистрирани заразени в страната бе 90, но само за един ден - на 24 април, когато се смята,
че е бил пикът на епидемията у нас.
В началните дни на юни има клъстърно разпространение на заразата
с коронавирус с над 100 случая на ден при проведени над 2000 теста.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
С НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е подготвила мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз и лесен достъп до институционална информация, чрез специални нотификационни съобщения на телефоните на всеки, който го е инсталирал.
Чрез рубрика „Обратна връзка“ на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни
услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и в
аптеките. Приложението е удобно за ползване и не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и т.н.
Анкетата може да се попълни дори и в метрото, в автобуса – след като
пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.
Мобилното приложение може да бъде инсталирано през Google play
или App store за различните операционни системи.
„Обратната връзка с гражданите е от особена важност за НЗОК в
стремежа й да подобри качеството на предоставяните здравни дейности. Приложението ще даде възможност да се покажат проблемните
места при оказване на медицинска помощ и да се предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране“, казват от Здравната каса.
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ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИМЕДИАТНО ФУНКЦИОНАЛНО НАТОВАРВАНЕ:
РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА
ЛЕЧЕНИЕ СЪС STRATEGIC IMPLANT®
Strategic Implant® са наблюдавани
за период до 57 месеца) не се наблюдава периимплантит.
Заключение: Концепцията за
лечение, разработена за технологията на Strategic Implant®, е безопасна и ефективна и благодарение
на нея не се налага извършване на
костна аугментация и не настъпва
периимплантит.
Ключови думи: Огъваеми шийки на имплантите, реконструкция
на цяла дъга, имедиатно функционално натоварване, проспективно
проучване, сегментна реконструкция, Strategic Implant®
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ
Частна клиника за
орална имплантология
„Алдент“, София, България

РЕЗЮМЕ
Предистория:
Имедиатното
функционално натоварване на едночастови дентални импланти е
прието като метод за лечение с
фиксирани възстановявания при
напълно беззъби мандибули и максили. Въпреки това съществуват
ограничен брой проучвания на
процедурите по имедиатно натоварване на местата на екстракция
в двете челюсти, както и при сегментни реконструкции и подмяна
на единичен зъб.
Цел: Целта на това проучване е
да се оцени използвания понастоящем протокол за имедиатно функционално натоварване (в рамките
на макс. 3 дни) на едночастови импланти, поставени по посочените
по-долу методи, публикувани от
Международната фондация.
Материали и методи: Това
проспективно кохортно проучване
обхваща общо 87 последователно
лекувани пациенти, на които са поставени 1169 имедиатно натоварени едночастови импланти Strategic
Implant®, служещи за основа на
неподвижни
металокерамични
цели дъговидни конструкции или
сегментни реконструкции в двете челюсти. Всички импланти са
поставени от един лекуващ дентален лекар, който през годините извършва всички протетични процедури и контролира всички случаи.
Данните са извлечени от опитен
стоматолог от картоните на пациентите и от панорамни рентгенови
снимки. В края на наблюдавания
период са проведени интервюта с
голям брой пациенти. Въпреки че
общият брой поставени и проследени в продължение на 12-57 месеца импланти е 5100 (от които 105
са неуспешни), настоящата статия
докладва подробни резултати само
за 1169 импланта, проследени в
продължение на минимум 48 месеца.
Резултати: Имедиатното функционално натоварване при използването на множество базални
винтови импланти, закотвени в
кортикалната кост, като подпора
за неподвижна дъгова протеза в
горната и долната челюст демонстрира висока кумулативна преживяемост на импланта след изтичането на 57-месечния период на
наблюдение. Влияние върху успеваемостта на имплантите, наблюдавана в това проучване, не оказват
фактори като хипертония, диабет,
тютюнопушене или огъване на
шийката на импланта. В рамките
на това проучване (5100 импланти

ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурите по имедиатно/ранно натоварване на импланти са
добре документирани в случаи на
беззъба мандибула и максила[1,2].
Закотвянето на импланти в напълно беззъба максила често е ограничено в много участъци поради
костна резорбция (атрофия), която
се среща особено често в постериорния участък на максиларната
дъга.
Съгласно традиционните
концепции, в подобни случаи често се прилага присаждане на кост.
Използването на наклоняване на
импланта в максилата се е доказало
като алтернатива на присаждането
на кост[3,4]. Чрез дистално наклоняване на дисталните импланти в
зъбната дъга, може да се постигне
по-постериорно
позициониране
на импланта и надстройката (абатмънта), например при прилагане
на концепцията „All‑on‑4“. Същевременно може да се постигне
по-добро закотвяне на имплантите
при използване на кортикалната
кост на стената на синуса и пода на
носа[5]. При използваната концепция обаче надстройките на дисталните импланти се позиционират в
туберо-птеригоидния участък на
горната челюст с мезиален наклон
(Метод 9). В дисталната мандибула
целеви (втори/трети) кортикалиси
са лингвалните кортикални подмоли на мандибулата (Метод 5).
Огъването на шийките на дисталните импланти причинява
вътрешно напрежение в зоната
на стъблото на импланта, като
процесът на огъване на поставените импланти прилага огромни
сили върху костта. Ако приемем,
че всички останали параметри
са еднакви, огъваемите (базални)
импланти демонстрират по-равномерно разпределение на натиска
по вертикалната ос на импланта
в сравнение с идентично оформените пре-ангулирани импланти.
Следователно огъваемите базални
импланти вероятно оказват по-голямо съпротивление на дъвкателните сили в сравнение с машинно
пре-ангулираните импланти и още
по-голямо в сравнение с неогънатите импланти, които разполагат
с тънък участък във вертикалната
зона на импланта[6].
Целта на това проучване е също
така да извърши оценка, след
57-месечно наблюдение, на протокола на лечение при имедиатно функционално натоварване и
неподвижно протезиране на цяла
дъговидна конструкция, сегментни реконструкции и единични
импланти при напълно беззъба
мандибула и максила, фиксирани
върху кортикално закотвени импланти, както и да се оцени успеваемостта на тези импланти, при
които главите на надстройките са

паралелизирани чрез огъване след
поставяне на импланта.
Понякога се твърди, че двуетапната имплантология е подкрепена
от рандомизирани контролирани
клинични проучвания. Въпреки
това днес ние знаем, че голям брой
проучвания, публикувани дори
в първокласни списания (част
от списъка на PubMed и такива с
фактор на влияние), трябва да се
считат просто за погрешни[7,8].
Освен това трябва да приемем факта, че е технически невъзможно
да се проведе едно рандомизирано
контролирано клинично проучване, включващо концепцията на
Strategic Implant® (в сравнение с
конвенционалните двуетапни импланти), тъй като мнозинството пациенти в двуетапната група изобщо не са подходящи за поставяне
на тези двучастови импланти (те
ще отпаднат още в началото), или в
протокола на лечение трябва да се
включи и костна аугментация. Поради тази причина проспективните
проучвания (като настоящото) или
ретроспективните кохортни проучвания са най-доброто, което можем
да получим от съвременната наука.

МАТЕРИАЛИ
И МЕТОДИ
Характеристики
на пациентите
В настоящото проучване са
включени всичките 87 последователно лекувани пациенти от деня
на откриването на новата имплантологична клиника. Четиридесет и
двама от тях (48,3%) са мъже, а 45
(51,7%) са жени; средната възраст
на пациентите е 54,18 + 10,08 години. Около 20,8% от тях страдат
от хипертония. Близо 5,7% от пациентите са с диабет. Около 30,2%
са пушачи [Таблица 1].

ако не се наложи извършването
на такова в комбинация с имплантологичното лечение, например с
цел повдигане на захапката, осигуряване на подходящи дъвкателни
повърхности в противоположната
челюст (при която не се прилага
лечение с импланти) и др. Това е
проспективно проучване, тъй като
неговото провеждане е планирано

от момента на отваряне на клиниката с цел изготвянето на редовни
доклади относно различни аспекти
на лечението във времето. За целта
е събрано голямо количество данни, които са използвани по-нататък
при наблюденията. Лекуващият
дентален лекар е специално обучен
за работа със Strategic Implant® и е
придобил магистърска степен по
имедиатно натоварване. На нито
един пациент не е отказано лечение, с изключение на случаите, в
които пациентът е отказал да му
бъде приложен цялостен план на
лечение с намерението за осигуряване на шест напълно функционални зъба във всеки квадрант, с
идеални криви на Шпи и Уилсън,
и с равнина на захапката успоредна на Камперовата равнина. Нито
един пациент не е отхвърлен поради „липсата на кост“, нито поради
заболявания. Отхвърлени са обаче

ва, които са приемали бисфосфонати перорално), са получили
такова, ако са дали своето съгласие
за прилагане на плана на лечение.
Този план следва шестнадесетте
утвърдени метода за поставяне на
Strategic Implant®, публикувани от
Международната фондация по имплантология[9].
Имплантите са поставени на
местата, посочени в Таблица 3.

Много малък брой от пациентите отказват да се подложат на лечението, тъй като не могат да си го
позволят. Тези пациенти и техните импланти не са регистрирани,
а непоставените импланти не са
счетени за неуспех, което в известен смисъл нарушава принципа за
намерение за лечение. Например
ако процедура по повдигане на синус е неуспешна, а е извършена с
намерение на по-късен етап да се
поставят три импланта, тези три
импланта би трябвало да бъдат
счетени за неуспешни по време на
докладване на резултатите от лечението като цяло.

Критерии за отчитане на
успех и неуспех и
добиване на данни
Критериите за отчитане на неуспех са отбелязани както следва: наличието на „дискомфорт“, рентгеТаблица 1: Характеристики на пациентитеТаблица 1: Характеристики на пациентитенографски данни за загуба на кост.
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максимум])
ните: не се наблюдава / съобщава
87
Брой пациенти
87Брой пациенти
за наличието на болка, мобилност,
Брой импланти
1169
Брой импланти
1169
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Позициониране и използване на имплантите
Характеристики
Таблица-2:
Позициониране и използване наТаблица-2:
имплантите
на имплантите и
n (%)
Характеристики
на имплантите и
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тяхното позициониране
тяхното
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За лечението
на пациентите са
Вид имплант
Вид имплант три различни вида
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2]. базален имплант)
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(33.2)/782 (66.8)

Клиниката, откъдето са получени всички данни, е основана с
намерение за предоставяне на дентално имплантологично лечение
при прилагане на протокол на имедиатно натоварване. Клиниката не
предлага друг вид лечение, освен

трима пациенти, които на по-ранен
етап са били подложени на интравенозно бисфосфонатно лечение.
Всички останали пациенти, потърсили лечение (включително таки-

в първия кортикалис, както и чрез
компресиране на спонгиозата. Пациентите са помолени да се явяват
на редовни контролни прегледи.
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Не всички пациенти се явяват редовно през целия период на наблюдение; въпреки това, дори и в
случай на по-късно явяване за контролен преглед през наблюдавания
период, те не са изключени от проучването, а датата на последния им
час за контролен преглед се счита
за дата на последно наблюдение.
Всички пациенти, които някога са
лекувани в клиниката, са включени автоматично в проучването; не
всички обаче са на разположение
за клинично или рентгенографско
изследване при събиране на данните за това проучване. Поради тази
причина докладваният резултат се
базира на различни наблюдения:
рентгенографско контролно изследване, клинично изследване и
съобщената от пациента информация чрез провеждане на интервю
по имейл или по телефон, при което са зададени следните въпроси:
• Усещате ли болка или дискомфорт, свързани с вашите импланти?
• Можете ли да ядете всяка храна, която пожелаете, без ограничения?
• Изпитвате ли ограничения във
вашия социален или личен живот
поради проблеми с вашите зъби/
мостове?
• Настъпила ли е промяна във
вашата говорна функция и успяхте
ли да приспособите вашата говорна функция?
На рентгенови снимки се наблюдават следните параметри:
• Маргиналното костно ниво в
близост до ствола на имплантите
на панорамната снимка
• Интегрирането на пренасящите
натоварването части на имплантите, наблюдавано чрез видимия
пряк контакт между костта и вертикалната част на импланта на
рентгенографията
• Рентгенографското проследяване на заздравяването на алвеолите, в които са поставени импланти.
Техника и
протокол на лечение
Имплантите и в двете челюсти
са поставени с основна цел да се
постигне кортикално закотвяне на
резбата, предаваща натоварването
във втория/третия кортикалис[10].
Имплантите се поставят в местата
на прясно екстрахирани зъби дори
в случаите, в които е имало наличие на силно периодонтално възпаление и/или периапикална остеолиза преди екстракцията на зъба
[Таблица 15]. Като алтернатива

При всички случаи имплантите
са шинирани с фиксирана стабилна мостова конструкция (кръгла
или сегментна) в рамките на макс.
72 часа. Имплантите за подмяна на
единичен зъб (с един или два импланта) са снабдени с неподвижна
коронка за същия период. Сегментните мостове и целите мостове в
двете челюсти са поставени при
пълно функционално натоварване[11] [Таблица 4].

е използвано интерфораминално
закотвяне за 212 (18,1%) импланта.
В дисталната мандибула за 123 импланта (10,5%) е избрано закотвяне без кортикално ангажиране (т.е.
с компресивни винтове), докато за
170 импланта (14,5%) е извършено
закотвяне във втория кортикалис
[Таблица 5]. За импланти от серията KOS закотвяне за втория кортикалис не е задължително.
В случай на екстракция на зъби

Протезите са изработени съгласно концепцията, описана от Ihde и
Ihde.
Всички мостове се състоят от
метална рамка и керамична облицовка. Те се считат за постоянни
мостове, дори и когато някои от
тях са подменени на по-късен етап
поради различни причини.
Случаите на подмяна на мостове
не са разгледани в това проучване;
ако обаче при подмяна на мостове
се е наложило да се извърши и подмяна на импланти (напр. поради
вертикална мобилност, фрактура
на металната рамка или на керамиката, или поради появата на разстояния между моста и оздравялата
лигавица в случаи на екстракция),
изгубените импланти са счетени
за неуспешни. Новият имплант не
е включен в проучването. В повечето случаи отстраняването на импланти се извършва при рутинна
подмяна на първите временни мостове. Ако са останали достатъчно стабилни импланти, които да
могат да задържат конструкцията,
единични мобилни импланти са
отстранени и на тяхно място не са
поставени други импланти.
Концепцията за протезиране
включва наличието на оклузални контакти на двата премолара и
антериорната половина на първия
молар, но не и дистално на тази
област и не във фронталната група
[Фигура 1]. Типичен план за лечение, заедно с рентгенографските
и клинични резултати от него, е
представен на фиг. 2-5.
Позиционирането и ориентацията на имплантите са характеризира
по два различни начина:
Точката на проникване в първия

по време на същата оперативна
сесия, когато са поставени и имплантите, се отбелязва дали поставянето е извършено в оздравяла челюстна кост или в пресни алвеоли.
Също така по време на контролното посещение след 12 месеца се
извършва рентгенографска оценка
дали екстракционните алвеоли с
поставени в тях импланти са се запълнили с минерализирана тъкан,
т.е. дали вертикалният растеж на
костта по протежение на импланта
се е осъществил така, че алвеолата
е оздравяла безпроблемно приблизително до предишното (предоперативно) костно ниво и минерализация.
Статистически методи
За да се оцени преживяемостта
и успеваемостта на имплантите е
извършено сравнение по двойки
и е проведен логаритмично преобразуван рангов тест. Данните са
обработени с помощта на програмен продукт SPSS, версия 25 (производител: IBM Corp., Armonk, NY,
USA).

РЕЗУЛТАТИ
Характеристики
на пациентите
Нито един пациент не се оттегля
от проучването на по-късен етап,
като всички 87 пациенти (с 1170
имедиатно натоварени импланти)
са проследени в продължение на
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*Статистически значимо. При клиничното проследяване след 48 месеца наблюдаваната
преживяемост за BECES имплантите е 94.1%; за KOS-имплантите - 98.5%; за KOS Plus
- 50%; и за BOI е 100%. Забележете обаче, че BECES и BOI имплантите са разположени
във всички костни области независимо от наличната височина на костта, както и че са
поставени директно в пресни екстракционни алвеоли, транссинусно, при наличие на пародонтит (често в остра форма), докато KOS/KOS+ имплантите могат да бъдат поставяни
само в заздравели костни участъци със значителна височина на костта по вертикала (поне
10 мм и повече). В случаите на планирано лечение с BECES импланти пациентите не са
подбирани по никакви предварителни критерии като налично количество и местоположение на костта, общи заболявания, пародонтит. Преживяемостта при проследяване с панорамна снимка, клинично проследяване или проследяване с интервю на пациента е сходна.
Малко по-добрите резултати при „проследяване с интервю на пациента“ биха могли да
са индикация за това, че пациентите без проблеми са по-малко склонни да се яваяват на
редовните контролни прегледи.

57 месеца. В случай на починали
пациенти по време на периода на
наблюдение, техните импланти и
конструкции са счетени за успешни до месеца на настъпване на
смъртта, т.е. техните импланти се
превръщат в част от статистиката
през същия месец, докато другите
продължават да „остаряват“. Имплантите на тези пациенти не отпадат от проучването.
Пациенти, пропуснали един
или повече контролни прегледа не
са изключени от това проучване.

Всички пациенти са интервюирани
в края на периода на наблюдение.
Много малък брой пациенти отказват да се подложат на лечение,
тъй като не могат да си го позволят. Тези пациенти и техните импланти не са регистрирани и непоставените импланти не са счетени
като неуспешни, което в известен
смисъл нарушава принципа за намерение за лечение. Например, ако
процедура по повдигане на синус
е неуспешна, а е извършена с намерение на по-късен етап да се

Фиг. 2: Предоперативна панорамна снимка преди
екстракцията и незабавното поставяне на импланти в горна и долна челюст.

на кортикално закотвените винтови импланти, в горната и долната
челюст се поставят компресивни
винтови импланти с основна цел
постигане на стабилност чрез компресиране на трабекуларната кост
по вертикалната (ендосеозна) ос
на импланта. В екстракционните
алвеоли не се поставят компресивни винтове. Решението кой вид
имплант да се използва при всеки
отделен пациент и къде да бъде поставен е оставено изцяло на лекуващия дентален лекар. Клиниката
разполага на склад с достатъчно
количество от всички видове импланти, за да удовлетвори всички
клинични ситуации. Нито един от
имплантите не е поставен с помощта на хирургични водачи. Лечението е проведено по данни от
панорамните снимки или компютърна томография.

кортикалис е отбелязана с обичайните позиции на зъбите 11-48.
Точката на закотвяне на резбата на
импланта във втория/третия кортикалис (таргетния кортикалис) е
избрана от хирурга независимо от
точката на въвеждане в първия кортикалис или екстракционната алвеола. Много импланти нарочно не
са поставени вертикално (наклонени) във всички области на челюстите. Наклоняването е извършено
във всички посоки (лингвално, вестибуларно, палатинално в медиална посока). В горната челюст са
регистрирани три различни участъка на закотвяне: назалното дъно
за 321 (27,4%) импланта, дъното на
синуса за 177 (15,1%), костните области палатинално на максиларния
синус за 50 (4,3%) и птеригоидната
ламина на сфеноидната кост за 117
(10%). Аналогично в мандибулата

Фиг. 1: Идеална оклузална ситуация след поставяне на металокерамичен мост на горната челюст.
Следвана е концепцията за „лингвализирана оклузия“. Втори молари не се изработват. Ако абатмънтите на имплантите са разположени дистално
на първите молари, те се включват в конструкцията с т.нар. технически надстройки.

Фигура 3: Следоперативна панорамна снимка
(след фиксиране на металокерамичните мостове) в
случая от фиг. 2

Фигура 4: Панорамна снимка на случая от фиг.2 и
3 след 1 год. и 6 мес.

Фигура 5: Клинична снимка на горна и долна металокерамични конструкции 3 год. следоперативно
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поставят три импланта, тези три
импланта би трябвало да бъдат
счетени за неуспешни по време
на докладване на резултатите от
лечението като цяло. Аналогично,
ако пациент без достатъчно средства има нужда от лечение на двете челюсти с дентални импланти,
неосъщественото лечение (поради
липса на средства) би могло да се
счете за неуспех, тъй като не е достъпно за цялата популация, а само
за избрана група пациенти.
Преживяемост на
имплантите и
успеваемост на
протетичната работа
Успеваемост и дължина на имплантите
Установени са различния в успеваемостта при сравнение между
различни дължини и диаметри на
имплантите [Таблици 7‑10].
Видове проследяване / крайни
точки за всеки пациент
Не всички пациенти следват
съвета на лекуващите дентални
лекари за явяване на редовни контролни прегледи. Трите възможни
крайни точки за всеки пациент в
това проучване са както следва:
Преживяемост в различни моменти от наблюдението
В продължение на 12-57 месеца
след отваряне на клиниката са поставени повече от 5100 импланта,
от които 105 са неуспешни. Настоящото проучване обаче съобщава
подробна информация относно
всички онези импланти, които
функционират в продължение на
48-57 месеца [Таблици 5, 6, 11].
Крайните точки от наблюдението
са представени в Таблица 10.
Настоящото проучване установява, че имплантите, поставени в
областта на първите молари в горната и долната челюст, демонстрират малко по-ниска преживяемост
в сравнение с имплантите, поставени на други места [Таблица 12].
Въпреки това всички установени
различия в това отношение не са
съществени.
Импланти: Неуспешни и успешни лечения
Когато разглеждаме 105 неуспешни от 5100 импланта в периода между 12-ия и 57-ия месец
след отварянето на клиниката,
се наблюдава следният модел на
неуспеваемост на имплантите: 6
пациенти имат 55 неуспешни импланта, докато други 38 пациенти
са с 50 неуспешни импланта. Това
показва, че е възможно неуспехът
на имплантите да се дължи на специфични за отделния случай или
пациент фактори, като например
(кумулативно) претоварване на имплантите поради неконтролирани
дъвкателни сили[12], едностранни
или предни модели на дъвчене,
неравномерна мастикация или неочаквано променена пространствена позиция на мандибулата след
завършване на протетичното лечение. Таблица 13 предлага общ поглед върху симптомите, съобщени
от пациентите с оплаквания.
Влияние на огъването на шийките на импланта
За да се осигури непаралелно
поставяне на едночастови импланти и за да бъдат снабдени с
фиксирани циментирани протетични конструкции, шийките на
тези импланти трябва да се огънат,
освен ако лекуващият дентален
лекар реши да постави на главите
на имплантите ангулационни адаптери. Процесът на огъване не само
упражнява натиск върху костните
структури, дори до такава степен,
че те може да се счупят, но и оказва
влияние върху механичните свойства на материала на импланта (и
може да доведе веднага или на покъсен етап до фрактури на тялото
на импланта). Преживяемостта на
имплантите, чиито шийки са огъ-

нати, не се различава съществено
от неогънатите импланти в това
проучване.
Технически усложнения
За наблюдавания период са установени три дециментирания, пет
фрактури на металните рамки и
един случай на масивно увреждане
на керамичната облицовка на дисталните повърхности (наложили
изработката на нова протеза).
Всички протетични конструкции (дори и да са предвидени за
временна краткосрочна или средносрочна употреба) са циментирани с цимент Fuji Plus (доставен от
GC EUROPE N. V, Leuven; ръчно
смесен вариант; EWT на прах).
Тази процедура е необходима с
цел постигане на здраво и стабилно свързване между имплантите
и мостовете, което се изисква съгласно принципите на травматологията и ортопедичната хирургия
(принципите на AO)[13].

ОБСЪЖДАНЕ
В предишни публикувани проучвания на (кортикално закотвени) латерални базални импланти
е представена концепцията за имедиатната функция при беззъба мандибула с до 11-годишно клинично
проследяване[14]. Въпреки че технологията на латералните базални
импланти се е доказала като успешна дори за такъв дълъг период
на наблюдение, техниката така и
не успява да постигне съществено
проникване на пазара. Това се дължи на силното противопоставяне
на производителите на традиционните винтови импланти и техните
поддръжници в университетите,
както и високите изисквания към
хирургичните умения. Големи производители на винтови импланти
непрекъснато подкрепят негативни публикации срещу кортикално
закотвените полирани импланти,
тъй като успехът на този дизайн би
поставил под въпрос всички твърдения относно превъзходството на
техните специално проектирани
(скъпи) повърхности на импланти
(напр. SLA, Ti‑Unite и др.) в денталната имплантология. Въпреки
това, в продължение на десетилетия група практикуващи дентални
лекари работи успешно по концепцията, описана в тази публикация,
която от 20 години включва протокол за имедиатно функционално натоварване. Включването на
импланти BECES® в протоколите за имедиатно натоварване (от
2005 г.), наред с разработката и
описанието на ясни методи за поставяне на импланти, доведоха до
създаването на уникалната, мощна
и надеждна концепция за лечение,
описана в тази статия.
При всички случаи е използвана
здрава метална рамка, проектирана за акрилно или композитно
облицоване. Ето защо може да изминат до 72 часа след операцията
до момента, в който мостовете са
готови за фиксиране. Изискването
за фиксирано здраво шиниране на
неуспоредни импланти с мултикортикално закотвяне произлиза
от областта на травматологията.
Лечебният протокол е подобен на
процедурите, прилагани в тази област, с изключение на факта, че тук
се поставя специално изработена
шина (мост) колкото е възможно
по-скоро след операцията, докато
използваните в травматологията
изделия за шиниране на фрактурите (и иимплантите) са фабрично
изработени и се поставят по време на операцията. В сферата на
травматологията „специфичните
особености на повърхността на
импланта“ (които от десетилетия
са считани за определящи от водещите производители на дентални
импланти и техните поддръжници
в университетите) не играят никаква роля. За 72 часа костта не оздравява и не интегрира имплантите,
нито пък успява да образува минерализация за такъв кратък период.

Ето защо „специфичните“ особености на повърхността на импланта няма как да бъдат от значение
за по-бързата интеграция на денталните импланти, проектирани за
имедиатно натоварване. Използването на кортикалисите за истинско
закотвяне (а не само за опора) се
извършва като част от концепцията
на Strategic Implant®. Вместо да се
изчаква да настъпи “осеоинтеграция“, Strategic Implant®, както и
използваните в травматологията и
ортопедичната хирургия изделия
биват незабавно „осеофиксирани“
в стабилна кортикална кост – костен ареал, който не осигурява почти никакъв метаболизъм.
В настоящото проучване средното костно ниво около импланта
не се променя след до 57 месеца на
функционално натоварване. Това
наблюдение изглежда в унисон
с предишния опит с подобен вид
кортикално закотвени импланти;
изделията изглежда не причиняват периимплантит – нещо, което
доста често може да се види при
конвенционалните двучастови импланти.
В литературата за имедиатната
функция на неподвижните мандибуларни протези за цяла дъга,
подпрени от три или четири импланта[15,16] или върху множествени базални импланти[10], често
се съобщава висока преживяемост;
когато обаче имедиатно натоварване се приложи на максилата, като
цяло се използват по-голям брой
импланти.
Концепцията за лечение използва благоприятната способност на
кортикалисите на максиларната
и сфеноидната кости да понасят
натоварване. Поради планираното
накланяне, резбата на импланта
може да бъде закотвена в плътни костни структури (особено в
лингвалния кортикалис на дисталната мандибула, назалното дъно и
птеригоидната ламина на сфеноидната кост) и да се позиционира
добре антериорно-постериорно,
с което осигурява ефективен подпорен полигон [17], маркиран с
четири стратегически позиции.
Липсват публикувани клинични
проучвания, които да разглеждат
множествени винтови кортикални
импланти за имедиатно натоварване, фиксирани във втория и третия
кортикалис като подпора за неподвижни реставрации за цяла дъга в
максилата. Тази концепция на използване на високо минерализирана кост, която е далеч от местоположението на най-задните зъби, се
вижда най-добре при туберо-птеригоидните импланти.
За да се постигне имедиатно
функционално натоварване, в рамките на максимум 3 дни след имплантирането, е поставена металокерамична протеза. Пациентите са
уведомени предоперативно относно възможния временен характер
на тези мостове и че евентуално
може да се наложи да бъдат подменени на по-късен етап поради различни причини. Всички оклузални
контакти са поставени в подпорния полигон, образуван от най-постериорните импланти и имплантите в областта на кучешките зъби
в двете челюсти. Тъй като винаги
се поставят дистални импланти,
не е нужно да се поставят дистално неограничени висящи тела
в двете челюсти. При всички случаи дъвкателните повърхности са
подкрепени от импланти и в двете
посоки (мезиална/дистална). Тази
концепция избягва появата на остеолиза от свръхнатоварване около
единичните дистални импланти.
Malo et al. демонстрират, че
тяхната концепция за импланти “All‑on‑4” в горната и долна
челюст дава надеждни и добри
резултати. Резултатите от това
проучване са съпоставими с резултатите от начините на лечение
“All‑on‑4”[18]. От механична гледна точка винаги е препоръчително
да се избягва поставянето на дистално неограничени висящи тела.
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Концепцията на Strategic Implant®
осигурява тази възможност в 100%
от случаите, а също така осигурява
цялостна дъвкателна повърхност
при двете челюсти, дори в случаи
на неблагоприятно челюстно съотношение. Не са изключвани случаи
поради неблагоприятно челюстно
съотношение (Клас II и Клас III
по Angle), въпреки че в резултат
от протетичното лечение не винаги се постига “правилно” (Клас 1)
отстояние между горни и долни резци (overjet) и покритие във фронта (overbite). При някои пациенти
се получава билатерална или антериорна кръстосана захапка. При
някои пациенти, които е изглеждало, че имат съотношение Клас 1 по
Angle, след екстракцията на зъбите
се установява, че в действителност
имат скелетно съотношение между
челюстите от Клас 2 по Angle: при
приключване на лечението, ставите са репозиционирани в централна релация. Централната оклузия
съвпада с централната релация..
Това е индикация, че принудителният преден дъвкателен навик,
както т.нар. „long centric“ (или
по-скоро неправилна централна
оклузия) са третирани успешно и
че конструкциите на пациентите
са изградени в реална централна
релация на ставите.
Тъй като всички импланти са поставени в частна дентална клиника, средната популация се възползва от лечението. Не е извършван
подбор на пациенти въз основа на
наличната костна височина, костна
широчина, съществуващи заболявания или приемани медикаменти.
Всички пациенти, нуждаещи се от
лечение, са третирани последователно. По този начин принципът
за намерение за лечение е напълно
спазен.
От лечението обаче са изключени пациенти, които са били подложени на интравенозно бисфосфонатно лечение.
Следва също така да посочим, че

не са отхвърлени пациенти поради
„липса на кост“ и не са извършени
„костни аугментации“ или „костни
трансплантации“. Известен брой
пациенти се явяват за консултация с неблагоприятни панорамни
снимки, направени в други клиники; получили са отказ поради липса на кост и не им е предложено
лечение. Ако се проведе лечение с
технологията на Strategic Implant®,
като цяло никога не се налага да се
извършват костни аугментации.
Ето защо не е лесно да се извърши сравнение между високата успеваемост, докладвана тук, и коя
да е друга технология на поставяне
на конвенционални двуетапни импланти, тъй като последните често
се използват след костни аугментации или костни трансплантации.
Подобни процедури носят свой
собствен риск и в случай на неуспешна аугментация имплантите,
предвидени за области с аугментация, логично трябва да бъдат
счетени също за неуспешни, макар
и изобщо да не са поставени. Подобна откровена и открита статистика по отношение на двуетапните
импланти (която да позволи да се
извърши сравнение с настоящото
проучване) обаче на съществува.
Друго предимство на настоящото
проучване е големият брой пациенти и импланти, проследени през
периода на наблюдение. Проучвания от подобен мащаб се провеждат рядко в областта на денталната
имплантология. Наложи се да приемем, че пациентите в реалния живот пропускат контролни прегледи
и тяхната ангажираност често е
поставена под въпрос, а някои от
тях просто изчезват. Много от пациентите смятат техния предишен
проблем със зъбите за „разрешен“.
Нямат желание да се явяват за
контролни прегледи и не приемат
рентгенографско диагностициране, освен ако няма ясно изискване
за такова от тяхна страна. След 1-2
години повечето пациенти вярват,

че лечението им „работи“, а след
няколко години много от тях дори
не си спомнят, че са им поставени
импланти и възприемат зъбите си
като „техни собствени“; пациентите не просто забравят своите контролни прегледи, но и че изобщо
имат импланти. Това изглежда е
специфично за интервенцията със
Strategic Implant® и вероятно се
дължи на минимално инвазивната
хирургия (в много случаи), както
и на факта, че мостът се поставя в
рамките на макс. 72 часа.
Резултатите от проучването обаче са ограничени по отношение на
определянето дали факторите възраст, пол, тютюнопушене и общи
заболявания или комбинация от
тях са оказали влияние върху успеваемостта на имплантите и на случаите като цяло. Проблемът, пред
който се изправихме при статистическата обработка е, че въпреки
големия общ брой импланти, процентът на неуспеваемост и настъпили усложнения е много нисък.
Това не ни даде възможност да определим статистически влиянието
на посочените фактори. Въпреки
това можем да заключим, че традиционните противопоказания, които
се вземат предвид при традиционната двуетапна имплантология, не
важат за Strategic Implant®. Показанията и противопоказанията
като предпоставки в ортопедичната хирургия и в областта на травматологията изглеждат валидни
рамки при лечението със Strategic
Implant®[13].
Резултатите от това проучване
са ограничени, тъй като не всички
пациенти се явяват за клинични
изследвания и се налага да бъдат
интервюирани по телефон или по
имейл.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В рамките на проучването
може да се направят следните заключения:

1. Имедиатно функционално
натоварване с използването на
множествени кортикално закотвени винтови импланти и на компресивни винтови импланти като
опора за неподвижна цяла или
сегментна протеза в горна и долна
челюст демонстрира висока преживяемост (95,7%) след наблюдение за период до 57 месеца.
Кумулативната преживяемост на
кортикално закотвените винтови
импланти след 4 години е 97,5%.
Кумулативната преживяемост на
компресивните винтови импланти след 12 месеца е 98,4%, след 2
години – 98,4%, след 3 години –
98,4%, и след 4 години – 98,4%.
2. След поставяне на наклонени постериорни импланти в
туберо-птеригоидната област и
последващо огъване на шийките на имплантите, това не оказва
въздействие на високата преживяемост и не причинява клинически
значими костни фрактури в тази
област [Таблица 14].
3. Шансовете за преживяемост
на винтовите импланти, закотвени
във втория или третия кортикалис,
не зависи от наличието на оздравяла алвеоларна кост около вертикалните стволове на имплантите.
При поставяне на тези импланти в
алвеоли на прясно екстрахирани
зъби и при закотвянето им в кортикалиса, те демонстрират висока
успеваемост [Таблица15].
4. Въпреки че се налага отстраняване на определен брой
импланти (при което някои от
протетичните реконструкции са
подменени), всички пациенти
постигат и съхраняват целта на
тяхното клинично лечение, а останалите импланти успешно носят неподвижен мост. Клиничната
успеваемост на концепцията за
имедиатно функционално натоварване с кортикално закотвени
импланти (Strategic Implant®) и
на имплантите, осигуряващи кортикализация, е 100%.

5. Strategic Implant® позволява
планирането и успешното пренасяне на утвърдените и ясно очертани принципи на AO (ортопедичната хирургия)[10] в областта на
денталната имплантология.
6. В рамките на периода на наблюдение от общо 12-57 месеца
и при проследяването на 5100
импланта, поставени в този период, може да съобщим, че не са
забелязани никакви признаци на
периимплантит във връзка с имплантите BECES/BCS. Strategic
Implant® изглежда устойчив на
това заболяване.
Високата кумулативна преживяемост на имплантите и технологията Strategic Implant® показва
(в границите на това проучване),
че концепцията за имедиатното
функционално натоварване с импланти, закотвени в кортикалната
кост, или с импланти, осигуряващи кортикализация на спонгиозната кост за рехабилитация на
напълно беззъби мандибули и
максили, както и за подмяна на
сегменти и единични зъби, може
да е приложима дори в случаите
на едновременни с имплантирането екстракции на зъби.
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НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА В ДЕНТАЛНАТА
ПРАКТИКА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID-19 ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

З

Клон на денталната здравна служба на Китайската дентална асоциация

аболяването
причинено
от корона вирус през 2019
(COVID-19) се превърна
в световна пандемия, сериозно
застрашаваща здравето на населението. Националната здравна
комисия и регионалните здравни
администрации издадоха наредби за превенция и контрол на
COVID-19.
В денталната практика има много инвазивни техники на лечение,
които я различават от общомедицинската практика. Следните
насоки са изготвени от експерти
от подразделение на денталната
здравна служба на китайската дентална асоциация до предложения
за предотвратяване на огнищно
разпространение на COVID-19 в
денталните клиники. Ръководството е съобразено със съответните
закони и разпоредби на здравната
администрация, както и с характеристиките на денталното лечение.
Денталните практики могат да
приемат тези предложения за ориентир въз основа на местната епидемиологична обстановка. Очаква
се насоките да бъдат полезни за
различни по мащаб дентални практики в борбата им срещу разпространението на (COVID-19).
През декември 2019 г. В град
Ухан бяха открити няколко случая на неизяснена пневмония,
изолираният по-късно причинител се числи към семейството
на коронавирусите, заболяването беше наречено коронавирусна
болест (COVID-19). Епидемията
бързо се разпространи в цял Китай по безпрецедентен начин.Националната здравна комисия на
Китайската народна република е
класифицирала тази пневмония
като инфекциозно заболяване от
клас В съгласно китайския закон
за превенция и лечение на инфекциозни заболявания и го приемат
като инфекциозно заболяване от
клас А за контрол. За ефективно
намаляване на риска от предаване на заболяването в денталните
практики по време на пандемия
и с оглед безопасността както на
лекарите по дентална медицина
и техния персонал, така и на пациентите, в съответствие с документи, издадени от Националната
здравна комисия, Уведомление
за диагноза и Програма за лечение на пневмония, причинена от
COVID-19 (пробна шеста версия)
(Медицинско писмо на Националната служба по здравеопазване
[2020] № 145; бележка на редактора: беше актуализирана по-късно
до седмата версия), Технически
насоки за предотвратяване и контрол на пневмония, причинена от
COVID-19 (първа версия) (Национална здравна служба-Медицинско писмо [2020] No.65; бележка
на редактора: тя е актуализирана
до шеста версия) и Насоки за общото медицинско защитно оборудване за защита от пневмония,
причинена от COVID-19 (Медицинско писмо на Националната
здравна служба [2020] No.75), в
комбинация с характеристиките
на денталното лечение се предлагат последващи действия за
профилактика и контрол на заболяванията, според местната
епидемична ситуация, както и наредбите на местната здравна администрация.

ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ
• Денталните практики следят
епидемичната ситуация, насоките спуснати от правителството и
здравната администрация и осигуряват дентално лечение в съответствие с мерките за превенция и
контрол на заболяването.
• Необходимо е да се засили контролът, да се формулират планове,
режими и процеси за превенция и
контрол на COVID-19, да се осигури обучение за целия персонал
по въпросите на превенцията и
контрола на заболяването и насърчаване на информираността, особено сред медицинския персонал,
куриери, служители, отговорни
за сигурността, почистващ персонал и т.н., избягвайте събирането
на големи групи хора на закрито,
намалявайте и съкращавайте срещи или провеждайте срещи или
обучение чрез видео клипове и
онлайн.
• Стриктно се прилага предварителен триаж, за да се гарантира ранно откриване, ранно докладване, ранна изолация и ранно
лечение. Необходимите защитно
оборудване и дезинфекция се прилагат в съответствие с националните стандарти.
• Необходимо е също така да се
формулира системата за пропускателен режим на здравния персонал , да се управлява здравния
персонал със симптоматика и епидемична история в съответствие с
"Програма за диагностика и лечение на Пневмония, причинена от
COVID-2019 (пробна шеста версия) ", да се организира работата
на медицинският персонал по разумен начин, избягвайки преумората, да се следи здравния статус и
епидемичната история сред здравния персонал.
• От здравния персонал се изисква стриктно да изпълняват
стандартна профилактика и да
изпълнява болничния протокол за
контрол на инфекцията като лична защита, стриктна хигиена на
ръцете, управление на клиниката,
вентилация, почистване на повърхности, почистване и дезинфекция на инструменти, преработка и контрол на отпадъците по, за
да се избегне свързана инфекция.
• По време на пик а епидемия
и в огнищните зоните, денталните
практики се съобразяват с изискванията на местните здравни власти. Може изцяло да се преустанови амбулаторното лечение и да се
приемат пациенти само за спешно
лечение (като орална и лицево-челюстна травма, инфекция в оралното пространство, остър пулпит,
дислокация на темпоромандибуларната става, остра фаза на перикоронит и др.). Препоръчва се да
се използват пълноценно интернет
медиите за осъществяване на социален контакт. На пациентите се
препоръчва да планират внимателно посещенията си при дентален
лекар и да отложат лечението, ако
то не е належащо. Междувременно могат да се осъществяват онлайн консултации и да се записват
часове предварително.
• По време на дентално лечение могат да се генерират големи
количества аерозоли съдържащи

слюнката, кръвта и секретите на
пациентите(1,2), които представляват висок риск за предаване на
болестта сред зъболекари и пациенти. Използването на оборудване,
което генерира аерозол като бързи
турбини и ултразвукови накрайници (3) трябва да се избягва или да
бъде сведено до минимум по време на епидемията. По-добре е да
се използва спомагателно оборудване като кофердам(3) и аспирация
( 4,5) за намаляване на аерозола и
потенциалното контаминиране.

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ И
РАЗДЕЛЕНИЕ НА
ПАЦИЕНТИ
Денталните практики трябва
да създадат система за триаж, да
се обособи пространство за това
и да се обучи персонал как да извършва предварителния преглед и
разделение на пациентите. Всички
пациенти, постъпващи в здравните заведения, трябва да получават
предварителен преглед и разпреление. Изисква се да се следи температурата на пациентите, да се
проучи епидемиологичната им история, да се идентифицират предполагаеми случаи на ранен етап
и да им се осигури правилно лечение и насоки, за да се постигне
целта на „рано откриване, ранна
изолация и ранно лечение “.
Лична защита на персонала,
извършващ триажа
По време на епидемията от болестта се определя специален
персонал и се обучава за извършване на предварителна проверка и
разделение. Служителят трябва да
носи шапка за еднократна употреба, хирургическа маска, работно
облекло и изолационен костюм,
както и очила. Първо, пациентите
трябва да бъдат инструктирани да
почистят и дезинфекцират ръцете
си правилно. Пациенти без маски
и техните придружители трябва
да бъдат снабдени с маски и инструкции как да ги носят правилно (6). Броят придружители трябва
да бъде максимално намален или
отсъстващ, ако състоянието на
пациента позволява. Трябва да се
поддържа подходящо разстояние
(> 1 m) по време на консултация
за намаляване на риска от предаване(7). Хигиена на ръцете трябва

да бъде провеждана веднага след
всеки контакт с пациента(8).
Задаване на изисквания
за триажните пунктове
Триажът се осъществява в ясно
маркирана зона. Мястото трябва
да е тносително независимо добре проветриво и така разположено, че да се гарантира, че на триаж
се подлагат всички приходящи пациенти (спешни) и техните придружители. Необходимо е да има
достатъчно хирургични маски,
термометър за челото, бърз дезинфектант за ръце или 75% алкохол
на разположение.
Отговорности на
триажния персонал
Пациентите и придружителите
им трябва да носят маски, когато
влизат в медицински съоръжения.
В съответствие с Програмата за
уведомяване за диагностика и лечение на пневмонията, причинена от
COVID-19 (пробна шеста версия),
на пациентите и техните придружители трябва да се измери телесната температура и да се разпитат
за епидемиологичната им история,
както и да попълнят индивидуален
формуляр, който включва следните
въпроси: 1 страдате ли от треска,
кашлица и други дихателни симптоми на инфекция; 2 пътували/пребивавали ли сте в Ухан и околните райони или други зони със съобщени
случаи в рамките на 14 дни; 3 имали ли сте контакт със заразено от
COVID-19 лице (Тест за нуклеинова
киселина положителен) в рамките
на 14 дни;4, били ли сте в контакт с
пациенти с треска или респираторни симптоми от Ухан и околностите
му или от общности със съобщени
случаи в рамките на 14 дни; 5 дали
има потвърдени клъстери от случаи
на COVID-19 във ващата жилищна
и работна зона.
Определяне на
лечение след триаж
Въз основа на ситуацията след
триаж, пациентите биват разпределени както следва.
• За асимптоматични пациенти с
положителна история на пътуване
до епидемичната зона или история
на контакт със суспекти пациенти
с COVID-19 или с епидемиологична
анамнеза, се препоръчва изолация у
дома и промяна часа за лечение, ако
не се касае за спешно и неотложно
лечение. Ако става въпрос за дентален спешен случай или лечение-

то не търпи отлагане трябва да се
извърши профилактика и да се използват всички защитни средства и
да се упоменат имената на зъболекар, асистент и пациент в журнала.
• За пациентите със симптом
като повишена телесна температура, но без история за контактност
или епидемиологична анамнеза и
ако денталното им състояние не е
спешно се препоръчва насочване
към клиника, в която да изследват
причините за треска и да се насрочи друг ден за извършване на дентално лечение. Ако става въпрос
за дентален спешен случай или лечението не търпи отлагане трябва
да се извърши профилактика и да
се използват всички защитни средства и да се упоменат имената на
зъболекар, асистент и пациент в
журнала.
• Пациентите със симптом като
повишена телесна температура и с
история за пътуване в епидемичен
район или история на контакти с
предполагаем COVID-19 пациент е
необходимо е да се отделят в определената за целта карантинна зона и
незабавно да се докладва на службите, отговорнни за профилактика
и контрол на заболяванията, както и
болничния отдел за контрол на инфекцията и според изискванията на
местните власти.
Почистване и дезинфекция
на зоната за триаж
Триажната маса и термометърът
за чело трябва да се поддържат чисти. Изисква се триажната маса и
термометърът за чело да се почистват и дезинфекцират на всеки два
часа или по всяко време в случай на
контаминация. Препоръчва се използването на 75% алкохолни или
дезинфекционни кърпички (съдържащ ефективните съставки срещу
2019-nCoV) или хлорен дезинфектант (500 mg / L ефективно съдържание на хлор) за избърсване и дезинфекция. Ако суспектен пациент
бъде карантиниран триажната зона
следва да бъде почиствна и дезинфекцирана своевременно и това да
бъде вписано.

АМБУЛАТОРНО
ЛЕЧЕНИЕ
Организация на клиниката
По принцип се изисква използването на независимо или относително независимо помещение за лечебни манипулации. Ако по време на
лечението се генерира аерозол, то
трябва да се извършва в независима стая(7). Всички елементи, които
нямат значение за лечението, трябва
да бъдат прибрани и повърхността
трябва да е чиста, за да се улесни
дезинфекцията(9). По време на работа би трябвало да се поддържа
въздушен поток и непрекъснато да
се влива свеж въздух в закритите
помещения, като се отвори прозорец или да се използва устройство
за пречистване на въздуха(7).
Принципи на
диагностика и лечение
Въз основа на стриктното спазване на стандартната превенция следва да бъдат добавени допълнителни
средства за защита например очила,
носене на два чифта ръкавици и изолационни костюми.
На стр. 12
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трябва да са снабдени с предпазни
средства.
• Финална дезинфекция
След междинните почиствания се
прави крайна дезинфекция на пода
и всички повърхности в края на всеки ден. Препоръчва се да избършете
с 1000 mg / L хлорсъдържащ дезинфектант или еднократни кърпички с
дезинфектант; изплакнете водопреносната мрежа на денталния юнит
за 2 минути, и дезинфекцирайте, ако
е необходимо. 500-те mg / L хлорсъдържащ дезинфектант може да се
използва за дезинфекция на слюносмукателя, плювалници и канализационни тръби; след ултравиолетово
облъчване за 30 ~ 60 минути, трябва
да се извърши вентилация. Лична
защита и хигиена на ръцете са задължителни за персонала(11).
В обобщение, относно предпоставката за прилагане на съответните разпоредби на националните и
на местната здравна администрация, денталните практики в различни региони трябва да обърнат
специално внимание на мерките за
превенция и контрол на заболяванията съобразенио с епидемичната
ситуация. Предложенията по-горе
относно превенцията и контрола
на болестите могат да се отнесат
и към денталната практика. В условия на усложнена епидемична
обстановка превенцията и контролът, кактп о стриктното управление
на денталната амбулатория (спешна) е от изключителна важност.

От стр. 11
Препоръчва се преминаване на
работа на четири ръце. Може да се
използват нискооборотни наконечници или ръчни екскаватори, вместо турбини с цел предотвратяване на
разпространението на 2019-nCoV,
при който "съществува възможност
за аерозолно предаване при условие на продължително излагане на
високи концентрации на аерозоли
в сравнително затворено среда". В
райони с тежко засягане трябва да
се избягва употребата на турбина,
ултразвуков наконечник, въздушен
спрей и всички други манипулации,
които биха довели до генериране
на аерозол. В случай че се генерира
аерозол дезинфекцията трябва да се
извърши след всеки пациент и във
всички стаи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ЗАЩИТА ПО ВРЕМЕ НА
ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
Управление на пациентите
Медицинският персонал трябва
да проследи температурата, симптомите и епидемиологична анамнеза
на пациентите преди лечението. В
началото на лечението пациентът
трябва да бъде помолен да промие
устната си кухина с вода за уста.
Препоръчва се да се избягва използването на плювалник. Вместо това е
необходимо да се инструктира пациентът да покрие устата си с чаша
за еднократна употреба и след това
внимателно да изплюе течността в
нея, след това медицинската сестра
трябва незабавно да използва силна
аспирация, за да се намали образуването на капчици и аерозоли.
Лична защита
на здравния персонал
По време на епидемията от
COVID-19 медицинският персонал
трябва стриктно да прилага стандартните протоколи за превенция. С
цел по-оптимално предотвратяване
на риска от предаване по въздучно
капков или контактен път по време
на денталното лечение и за да се
гарантира безопасността на зъболекари и пациенти, медицинският
персонал трябва да добави допълнителни превантивни мерки въз
основа на стандартна профилактика
по време на лечението, като прилагането на очила, изолационни костюми и два чифта ръкавици.
1) При извършване на неинвазивно общо лечение без генериране на
аерозол трябва да се носят: шапки
за еднократна употреба, хирургични маски, еднократни латексови
ръкавици, очила и работно облекло,
и при желание могат да бъдат добавени изолационни костюми.
2) При генериране на аерозол:
шапки за еднократна употреба, хирургични маски или хирургични
защитни маски (N95, N99 и т.н.),
ръкавици за еднократна употреба
от латекс, очила и / или защитни
лицеви щитове, трябва да се носят
и изолационни костюми за еднократна употреба. На медицинският
персонал трябва се обърне внимание на последователността на носене и сваляне на лични предпазни
средства и оборудване и стриктно
да се спазва хигиената на ръцете
в процеса(10). В същото време се
препоръчва да се регистрират и записват информация за зъболекари,
асистенти и пациенти в журнала с
цел двупосочна проследяемост.
3) Медицинските защитни маски
трябва да бъдат тествани за стегнатост след носене. Продължителността от използването на маската
обикновено не е повече от 4 часа, а
подмяната е необходима в в случай
на замърсяване или овлажняване по
всяко време. Препоръчва се маската да се изхвърля след всеки пациент(11). След всяко лечение очилата
и защитният шлем трябва да бъдат
почистени, дезинфекцирани и изсушени. Може да се дезинфекцира със
75% алкохол, 500 mg / L ~ 1000 mg /
L хлор съдържащ дезинфектант или
дезинфекцираща кърпички, които

са ефективни срещу 2019-nCoV.
4) Защитно оборудване като очила, защитен лицев щит, изолационен костюм се носят по време на
лечението о и трябва да се отстраняват, когато се излиза от кабинета.
Когато сваляте защитното оборудване, ръцете не трябва да докосват
замърсената повърхност, трябва да
се пипа отвътре навън и спазвайки
стриктна и своевременна хигиена
на ръцете. Елементите за еднократна употреба не могат да бъдат използвани повторно.
5) Допълнителните звена (рентгенологично отделение, лабораторно отделение, патология отдел и
т.н.) трябва да използват предпазни
средства, включително хирургични
маски, шапки за еднократна употреба, очила, изолационни костюми,
ръкавици и др. Рентгеновите лаборатории трябва да намалят броя на
интраоралните графии и да ги заместят с панорамни. При снимане
на ортопантомография лаборантите
и пациентите трябва да носят маски
през цялото време.
6) Хигиената на ръцете на здравния персонал се спазва стриктно в
съответствие с Кодекса за хигиена
на ръцете за медицински персонал (WST313-2019). Не докосвайте
уста, нос, очи и пр. със замърсени
ръце.
7) Професионалната експозиция
се третира стриктно в съответствие
с Насоките относно професионална
защита от излагане на патогени от
кръв (GBZ/T213-2008).

ПОЧИСТВАНЕ И
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СЛЕД
ТРЕТИРАНЕ
• След лечението медицинският
персонал трябва да премахне всички предпазни средства последователно и извършват хигиена на ръцете по време на целия процес(10)
при налични за целта условия се
препоръчва вземане на душ и обличане на чисти дрехи, при липса на
условия се измиват само ръцете и
лицето преди тръгване от денталната практика. Веднага след прибиране у дома се мият ръцете, дрехите
се сменят и съхраняват на проветриво място.
• Повторната обработка на денталните инструменти следва стриктно да спазва правилата за техника
за дезинфекция и стерилизация на
денталния инструментариум (WS
506-2016).
• След всяко лечение се извършва

дезинфекция на повърхностите на
всички съоръжения, оборудването
и високочестотните контактни точки, като стол, врата дръжка, компютър и други повърхности. Първият
избор е да избършете с 500 mg /
L-1000 mg / L хлорсъдържащ дезинфектант, за устойчивите на корозия повърхности, 75% етанол или
кърпички за еднократна употреба
(съдържащи ефективни съставки
срещу 2019-nCoV) също могат да
се използват за едноетапно почистване и дезинфекция на повърхности
с високочестотен контакт. Мивката,
крановете и дръжките на вратите
трябва да се дезинфекцират наймалко на всеки 2 часа. Водопреносната мрежа на юните също може да
се изплакне за 30 секунди, когато е
необходимо(11).
• Дезинфекция на въздуха
1) Включете машината за дезинфекция на въздух или отворете широко прозореца за вентилация по
време на лечението(7).
2) При смяна на смените, подсилете дезинфекцията чрез облъчване
с ултравиолетова лампа за 30 минути ~ 60 минути, след което отворете
прозореца за вентилация за поне 30
минути.
• Изисквания към пода на кабинета
Подът на кабинета трябва да се
поддържа чист и сух и дезинфекциран всеки 2 часа. При очевидно
замърсяване, обеззаразяването, почистването и дезинфекцията трябва
да се извърши с 500 mg / L ~ 1000
mg / L хлорсъдържащ дезинфектант(9). Всички изтривалки и подложки против подхлъзване трябва
да бъдат премахнати.
• Управление на медицински отпадъци
Необходимо е да се засили управлението на медицински отпадъци
и да се обърне внимание на обучението на медицинския персонал и
на почистващия персонал. Защитно
оборудване като хирургическите
маски и шапки, носени от медицинския персонал, трябва да се третират като медицински отпадъци. Медицинските отпадъци в клиничната
стая трябва да бъдат транспортирани до контейнера за временно съхраняване на медицински отпадъци
навреме и медицинските отпадъци
се почистват ежедневно. След ежедневното депониране, контейнерът
за временно съхранение на отпадъци се почиства и дезинфекцира
с 1000 mg / L хлорсъдържащ дезинфектант. Служителите, които
извозват медицинските отпадъци

Когато епидемичната ситуация е
под контрол и влезе в плато, както зъболекарите, така и пациентите все още ще бъдат изправени
пред риска от кръстосана инфекция, огнищно разпространение на
други инфекциозни заболявания
(като хепатит, ХИВ, туберкулоза и
т.н.) предавани от кръв или слюнка по време на дентално лечение.
Следователно е необходимо да се
повиши осведомеността на целия
дентален персонал по въпросите
на профилактиката и контрола на
инфекциите като това ще подобри
предотваратяването на болничните
инфекции и ще засили контрола по
време на рутинния работен поток.
Само по този начин ще бъде възможно минимизиране на риска от
болнична инфекция както за зъболекарите, така и за пациентите им.
Всички дентални практики трябва
да създадат допълнителни системи
и мерки за превенция въз основа
на стандартна профилактика и да
ги въведат в клиничната практика,
така че при сблъсък с нови инфекциозни болести, те не само могат
да защитят здравето на персонала
си, но също така извършват клинична работа по подходящ начин.
Публикувано за първи път в
Zhongguo Kou Qiang Ji Xu Jiao Yu Za
Zhi (Китайски Журнал за Продължаващо Обучение 2020;23(2):65-68
(на китайски език). Това е втора
публикация, която не се различава
от оригинала по съдържание.

#ОТ ПРАКТИКАТА

РАБОТА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В СТОМАТОЛОГИЧНАТА
ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА
НА ЕПИДЕМИЯ COVID 19
Повечето практики на лекарите по дентална медицина работят
отново. До момента има данни за един носител на коронавируса,
лдм от София. Намалявано на ограничителните мерки не бива да
намалява осторожността на лдм по отношение на всички инфекции
и по-специално към епидемията от COVID 19. Строгото спазване
на противоепидемичните мерки ще изисква време и допълнителни
инвестиции.
1. Анкета на всеки пациент, първо по телефона, а когато дойде, се
повтаря в кабинета.
2. Определяне на часове за посещение, така че да се избягва събирането на двама пациенти в практиката. Пациентът изчаква отвън,
ако е дошъл по-рано.
3. Отстраняване от чакалнята всички излишни предмети: вестници, списания, детски играчки и сувенири!
4. Подгответе плик за поставяне на чантата и личните принадлежности на пациента при влизането му в кабинета.
5. Почистване редовно дръжките на вратите и столовете, ключове
и бутони, плотове, POS терминали и всичко докосвано от пациентите с подходящи дезинфектанти (0.1% хипохлорит или етилов алкохол 70%).
ЛПС за персонала: да се спазват нормалните процедури по хигиена (да се мият ръцете със сапун преди и след употреба на ръкавици
поне за 20 сек. или с хидроалкохолни разтвори с минимален процент
60%). Еднократна престилка с дълги ръкави и боне (или гащеризон);
защитни очила; шлем; KN95/FFP3 маска; работни обувки или гумени ботуши и калцуни; два чифта ръкавици. От фундаментално значение е както правилното поставяне, така и безопасното сваляне на
маската и всички защитни средства.
Подготовка на пациента: Калцуни на входа; проверка на температурата с безконтактен термометър, ако е над 37,5 С, посещението да
се отложи; дезинфектант за ръце; изплакване на устата с разтвор на
браунол и кислородна вода в санитарния възел; минимално водене
на разговори в кабинета; при необходимост изчакване в чакалнята и
след подготвяне на документацията, само подпис.
Работа с пациента: Подготвяне предварително на всички необходими инструменти, материали и медикаменти. Желателно е поставяне на кофердам, след което обтриване на зъбите с кислородна вода;
високо ефективна аспирация; работа на отворен прозорец.
Почистване и подготовка на помещенията преди всеки пациент:
Увиване на периферията със стреч фолио; поне 1 час интервал между пациентите за измиване на под и дезинфекция на всички повърхности със съответните дезинфектанти; УВ лампа за 30 мин. + 30
мин. проветряване.
Задължително основно почистване на всички помещения и облъчване с ув лампа, след края на работния ден или преди следващата
смяна!
УВ лампа да работи само в отсъствието на хора в помещението,
при затворена врата. Време за облъчване от 30 мин. до 2 часа (възможно е и цяла нощ), с последващо задължително проветряване
поне 30 мин.

И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА
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Д-р Нева Читалова:
„Мисля си, че ако повече хора от България минат през Северна Якутия, ще спрат да
мрънкат и да търсят под вола теле“

ОЙМЯКОН - СВЕТОВНАTA
СТОЛИЦА НА СТУДА В СИБИР

П

Към дата, 20 май 2020 г., там има 1000 заболели от коронавирус
безкрайната белота и студ се озовах в
Оймякон. Столицита на студа в световен машаб е най-суровото място с
постоянно живеещо население.
Хотели няма. Настаних се при госпожа Тамара Игоровна. И да искате,
други къщи за гости няма. Любезна
възрастна жена, живееща със социалистически идеали, но и доста добре справяща се в лудото съвремие.
Попитах я дали държавата й помага.
Отговори ми много категорично:
”Достатъчно е да не ми пречи.” Замислих се. То красота, то студ, но много
труден живот. Тамара има 3 дъщери,
11 внука и 13 правнуци. Женят се
млади. Топлят се през дългата зима
и правят деца.

о света вече се говореше
за коронавирус, когато
излетях през Москва за
Яркутск - столицата на
Якутия или Саха република. За
втори път това летище ме посреща
със своите -41°С. Очаквайки още
по-ниски температури в Оймякон,
почти не реагирах на Якутските –
40°С.

НАКЪДЕ СЕ БЯХ
ЗАПЪТИЛА?
През 20-те години на 20-ти век
две руски експедиции откриват
злато в Магаданския край. Сталин
е убеден, че ще бъде нападнат от
Запада и започва усвояването на
благородния метал. Това налага
построяването на „Магаданската дорога“ от Якутск до Магадан
,автономия Якутия, в територията
на Русия. Километрите са 2300,
повечето пресечен терен. Вскички престъпници и политически
противници на режима се изсипват на пътя при минимум -40°С
през по-голямата част от годината.
От 1923г. до март 1953 г.(смъртта
на Сталин) съществува ГУЛАГ
(Гла́вное управле́ние лагере́й).

За тежките случаи идва хеликоптер. Няма медици, но има двама коневъди с висше образование. Семейна двойка. Той е от Бурятия. Преди
3 години бях в тази страна близо до
Монголия. Зеленооки мъже не видях.
А тук пред мен стоеше едър зеленоок
булриятски коневъд, живеещ с Оймяконската си колежка, която му е
станала жена. Срещата е била в института. Светът е интересно място за
живеене. Разказваше и работеше по
животните.
На стр. 14

#БЛИЦ
В СТРАНАТА
55 ДУШИ СА НА
ВЪЗРАСТ НАД 100
ГОДИНИ, 254 - НАД
80 ГОДИНИ.

Магаданската дорога е наречена „Дорога костях“ или „Road
on bones“. Лагеристите работят
14 часа дневно до -52°С. После

началото на войната е интерниран
от Волга в суровото селце „Теплая
вода“. По време на войната строи
мостове по пътя на ГУЛАГ. Мостовете са действащи до днес, няма
метал в конструкциите. Макар и
интерниран, е творил за хората, но
как ли се е чувствал?
Началото на Магаданската дорога е Якутск. Основан е през 1632г.
от Пьотър Беконов като крепост
под името „Ленски Острог”. Началото е с 300 души. През 1643г.
се преименува в Якутск. Разраства се в началото на 20-ти век във
връзка със златните находища. По
време на сталинизма градът се

Езикът им спада към тюркската
група. По религия по-скоро са езичници с малко привкус на християнство и ислям. Най-важният празник е
пролетното равноденствие. Първите
почивни дни след слънцестоенето,
недалеч от Якутск, на север се събира населението му. Поднасят се куп
благодарности към природата. Хора-

ги прибират в съвсем примитивни дървени бараки. Полугладни,
на студено и то много студено!!!
Най-често са умирали от първоначалния шок. Къртовска работа,
14 часа при -50°С. Представям си
например лекар, домъкнат по бяла
престилка и пъхната кирка в ръцете му... Умрелите никога не са
погребвани. Просто с телата им се
попълва настилката на пътя. Никой
не знае бройката на тези, които са
уплътнили съоръжението. Водачът
ми разказа, че Александър Солженицкин не е бил истинският герой.
Насочи ме да прочета „Колымские
разказы“ на Варлам Шаламов. Описан е случай, в който лагерист
след 3 г. пребиваване в лагера е
забравил името на жена си.
По пътя видях паметна плоча на
инженер с немско потекло – Герлингер Ерих Андреевич, който в

индустриалира благодарение на
хилядите затворници, които работят на Якутския ГУЛАГ. Това е и
съвременната столица на автономията. Страната се разпростира
на 3 милиона кв.км. Най-голямата териториялна единица в Русия.
По-голяма от Аржентина и Индия.
40% от страната е над полярния
кръг. Има 1 милион реки и езера
и 1 милион население. Река Лена
е дълга 4400 км.,река Алдан 2273км., река Кольима - 2119км.
И река Индигирка, минаваща през
Оймякон - 1726км.
От ноември до април включително замръзналите водоеми се
превръщат в първокласни автопътища, по които се движат от леки
до тежки автомобили. От май до
септември се движат лодки и фериботи.

та в страната живеят посвоему, също
така погребват посвоему.
През зимата на мястото на бъдещия гроб се изрязва снегът. Пали се
клада. Изгорялата клада размеква
около 40 см. от земята.Тя се изчиства
и се зарежда нова клада. Отнемат се
следващите 40 см. и така нататък...
Предвидливи фирми копаят през лятото, когато земята се разтапя между
80 см. и 1 м. Човек се справя с какво
ли не.
Туристическата система е тромава,
например ако се засече турист с държавни величия, първият остава на
улицата... На север хотелите са малко
и са с външни тоалетни.
И така, след Якутск местата, на
които се празнува пролетното равноденствие, ледовете на река Лена,
върху която шофирахме с джипката, прехода по пътищата на ГУЛАГ,

„ROAD ON BONES“

НЯМА ЛЕКАР,
ЗЪБОЛЕКАР, САМО
ФЕЛДШЕР

В БЛИЗОСТ ДО
ПОЛЯРНИЯ КРЪГ И ПЪТЯ
НА КОСТИТЕ

Г

радчето Оймякон се намира в източната част на Якутия и има
население от 500 души. То е разположено в близост до полярния кръг и продължителността на деня варира от 3 часа през
декември до 21 часа през краткото сибирско лято, когато нощите са
"бели" и е светло почти през цялото денонощие.
Оймякон е най-студеното населено място на Земята и затова си
печели името „Северен полюс на студа“. Най-ниската измерена температура тук е била -71°С в метеорологичната станция Томтор през
1933 г. Двата световни рекорда за най-ниски температури в света
(след Антарктида) са поставени в Якутия. Но за разлика от южния
полюс, където няма местно население, в якутските селища има хора
целогодишно, без значение от студа.
Интересно е, че тук водата не замръзва дори при обичайните минусови температури. Причина за това е фактът, че когато почвата
около подземното езеро замръзне, тя изтласква водата нагоре, поради което тя се движи непрекъснато. Хората са свикнали на студа и се
радват на доста добро здраве, като сред тях има и столетници. Всички необходими стоки се продават в един смесен магазин и по правило трябва да се консумират бързо, тъй като студът уврежда почти
всичко. Така например, батериите на фотоапарата могат да работят
не повече от 10 минути, а оставена навън, водката вече не може да се
пие, а трябва да се реже.
Туристите тук могат да се купят нещо в единствения магазин в
селото, където цените не са по-ниски от московските, да влязат в
училището, за да видят как работят хората в котелното помещение,
което осигурява топлина на местните жители или да наблюдават метеоролога, който се движи из селото на моторна шейна, за да измерва нивото на водата там, където реката не замръзва. Колкото и дълга,
и сурова да е зимата в Оймякон обаче, тя все пак си има край, след
който времето чувствително се затопля. През лятото средните температурни стойности са между 15 и 20 градуса над нулата, като понякога достигат дори 34 градуса по Целзий! Това обаче не се харесва
на местните жители, които не са свикнали на такива температури и
се оплакват, когато затоплянето дойде внезапно и продължи дълго.
Тук се намира и печално известният път на костите, който е водел
към нечовешките лагери по времето на Сталин.

ПРИ БЕЛИТЕ ШАМАНИ
Практиката на шаманизма има сериозни корени в културата на
Сибир и успява да устои (макар и по доста скрит начин) на опитите
на съветската власт да заличи тази култура. Така след падането на
СССР практиката се завръща в североизточните краища на Русия.
Ритуалите на сибирските шамани са насочени главно към доброто.
Основната задача е да съдейства на племената. Шаманът прибягва
до злонамерени магии и неприлични магии, когато семейството е в
опасност, или заради наказанието на универсалния враг. Основата
на дейността е лечение, защита, подпомагане на вътрешните нужди.
Един шаман може да използва определени растения, гъби, за да
влезе в транс. В древните традиции, фумигацията на растения с дим
се счита за част от ритуала. Вероятно, според шаманите, употребата
на определени вещества, които причиняват халюцинации, помага да
се настрои по желания начин, улеснява комуникацията с неземни
същества.
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Такова стремглаво забиване в
снега...Под снега се намира храна
и предпазване от хищници. Шарен
красив живот!
Изумителната бяла красота на
района остава в съзнанието ми.
Благодарна съм на късмета за нетипичното адвендчърско пътуване!
В градчето Усть-Нера се запознах с инженер Людмила, управляваща златодобивна компания.
Разказа ми за висшите учебни заведения в Магадан, за които бях
чувала само от Слави Трифонов.
Истински, технически факултети с
много студенти, както навсвякъде
по света.
Попитах отново за ГУЛАГ. Отговори с 2 думи: ,,Бьло страшно”.
Покани ме на гости. Пишем си по
нета, който уж отричам. Луда работа. Може и трети път да се върна.
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Сибирският кон е с дебела косменна покривка. През есента трупа
няколко см. мастен слой. Никога не
се прибира под покрив. Ражда при
-50°С. В момента на раждане малкото се изправя и отново започва
кръговратът на живота. Конското
месо е основна храна. Зеленоокият
продължи да разказва как всеки коневъд има двама основни врагове.
Първият е мечката. Тя пази територията си и убива само един кон.
Вторият е вълкът. Наранява, удушава доста коне, но се храни само
с един.
Другата основна храна е рибата.
Видях как я консумират жива, миг
преди да замръзне. Риболовът е за
всички. Всяко семеиство си има
дупка в леда, която се разбива през
ден-два, за да не стане ледът много
дебел. Ако ловиш, ще ядеш, ако не няма. Не плащат данъци за нея.
През лятото тундрата е много
плодородна. Треви, ягоди, боровинки може да се произведат. Видях
дори туршия от малки зелени динки. Мързелът е част от ежедневието
им. Доста стоки от първа необходимост идват от близкия Китай. Няма
ги валенките от първото ми идване,
с 2 см. дебела вълна. Сега бях обута
с 5 мм. степана вълна, но китайска.
Уж всичко е чисто и биологично,
но защо тогава боледуват от много
карциноми на храносмилателния
тракт. Водачът Алексей обясни за
военни изпитания с много химия
или Бог знае какво.

ТУК ВРЕМЕТО ТЕЧЕ
МНОГО БАВНО
Например имах уречен час за
получаване на дипломата ми за рекордните -49°С (с това ме дари Оймяконската метеорологична станция). Чаках повече от час и съвсем
премръзнах. Едвам тропах с китайските валенки. Когато видях шамана, му посочих часовника. Той се
ухили и каза: ”Но нали дойдох днес,
можеше да дойда утре.”
Грабнах си дипломата и беж да
ме няма. Трудно се бяга, ако няма
шал на устата. Въздухът реже белия
дроб като с нож .
Децата не ходят на училище при
повече от – 52°С. В Якутск не ходят
при повече от -48°С. Събират ги с
автобусче, което нощува в отоплен
гараж и тихо работи пред училището през деня. Училището е с много пукнатини. Попитах кога ще го
ремонтират. Алексей каза „Когато
падне“. Май са по-зле и от нас. Дворовете им са с полуизкрвени огради и неразбория. На най-красивата
природа едно полуоформено човешко петно.

НИКОЙ НЕ СЕ
ИНТЕРЕСУВА ОТ
ТЕМПЕРАТУРИ, ПОНИСКИ ОТ -40°С
Животът днес е като при съвременен ГУЛАГ. Вода се пие от реката,
в която има незамръзващи извори.
Името Оймякон идва от оюмю незамръзваща вода. Водоноската
(само по филми съм виждала) разнася и разлива в съдове, в които водата веднага замръзва. После домакинствата топят и ползват.
Няма вътрешни тоалетни. Външната е доста далеч. Тихо и кротко
спрях да се храня и приключих с
този проблем.
Тук в тази пустош живеят 900
души. Свалям им шапка. Ако нещо
ме застави, ще остана, ще се справя, че и доста зъби ще пролекувам
(няма зъболекар). Бяла чистота, без
сажди, без киша, с рекорд от -72°С.
Това е световен рекорд. Господи,
колко е издръжлив човекът! Няма
значение коя народност, култура, но
има значение къде и при какви обстоятелства живее. Мисля си, че ако
повече хора от България минат през
Северна Якутия, ще спрат да мрънкат и да търсят под вола теле.
В благодарствената книга на Та-

мара се разписахме шестима смелчаци и двама водачи. Алексей от
партньорска страна и нашият Павел
Господинов от „Хиляда пътешествия“. Не са много имената в книгата. Най-много ме впечатли един
пътешественик от Конго. Африка и
Оймякон ми звучат меко казано несъвместими. Питах се как ли е бил
екипиран африканецът. Най-малкото е било доста необичайно.

ЮЧУГЕИ, В ПРЕВОД
„ХОРОШЕЕ МЕСТО“
На връщане посетих селцето
Ючугеи, в превод „Хорошее место“. Населението спада към етническата група евенки. Те отглеждат
елени. Това красиво северно животно е всичко за евенките. Месо,
транспорт, кожени облекла, обувки... и наченки на туристическа атракция. Не разбрах защо еленът е
афродизиак за еленките. Приемам
го и точка.
Северният елен се храни с мъх.
Движи се на малки групи. Всяка
година се мести на различни пасища. Мъхът расте бавно. Еленовъдите си местят юртите. В селото
има училище, медицински пункт
и, забележете, Интернет. Правителството прави отчаяни опити да
задържи младите. Последното искане на младите евенки е да има
Интернет в техните територии. И
те като нас започват да се взират
в телефоните. Жалко как и тази
култура ще изчезне. Северен елен
с красиво разперени огромни рога,
шейна, млад мъж с традиционни
кожени облекла, но и с модерен
телефон в ръка. Имах шанса да се
кача в шейната. Много исках да
направя клип на обиколката, типично консуматорско желание и се
провалих. Елените тръгнаха бързо,
шейната подскочи. Бях си свалила
двойната ръкавица. Тя подскочи и
излетя. Едвам задържах фотоапа-

рата с гола ръка. При -48°С с вятър
и не зная каква влажност температурата се усеща като -50, -53°С.
Вместо да се наслаждавам, аз стисках устни от болка и жалко гледах
голата си ръка, която сменяше цветовете от тъмночервено до съвсем
бледо бяло. Сълзите от болката
замръзнаха по миглите ми. Леле,
не помня някога да съм изпитвала
такава болка от студ.
По дългия обратен път към цивилизацията посетихме ферма
за крави. Половината е вкопана
в земята. Близостта на клетките,
отоплението и денонощния тежък
труд на фермера поддържат животинската кравешка система. Впечатлиха ме 2 неща: - Кравите ги

водят на водопой до замръзналата
р. Лена обути във вълнени валенки. По същия начин се защитава
вимето. За първи път видях вълнен
китайски сутиен за крави.
От кравешките изпражнения
фермерът майстореше огромни
статуи. В началото на селото и
фермата имаше изписани 2020
година и голям мишок в чест на
китайския календар. Предполагам
работи много бързо с топлите изпражнения, защото замръзването
също е скоростно.

КЪМ КРАЯ НА
ПУСТОШТА СМЕ
Алексей се развика да наблюдаваме ято снежнобели птици в полет. Нарече ги куропатки.
Помислих, че не разбрах или че
не зная думата. Водачът ръкомахаше и обясняваше как живеят и
как се пазят от непоносимия студ.
Беше надвечер. Изведнъж ятото
пикира и рязко се заби в снега до
храсталак. Изчезна дивото ято яребици /в превод/. Настъпи тишина.

КЪМ ДАТА, 20 МАЙ
2020 Г., ТАМ ИМА
1000 ЗАБОЛЕЛИ ОТ
КОРОНАВИРУС
Строят полева брезентова болница. В този пролетен студ какво
търси вирусът там?
От сърце им желая късмет!
Светът е супер интересен! Пътуването е като хапче наркотик, към
което се стремиш с всички средства и сили. Някой път надскачаш
собствените си възможности. Това
е защото сме си поставили граници. Не харесвам границите, рамките, ограниченията - физически
и духовни. Оймякон беше голямо
предизвикателство. Сега вече е
част от житейския смисъл на пътуващия авантюрист. Изразявам
уважение и респект към хората на
Сибир и Оймякон.
Д-р Нева Читалова
Пътешестващ авантюрист
и любител на Сибир,
и всички ширини

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

Повече за курсовете на
www.bracescourses.com

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

1 ниво

2 ниво

16 - 17 септември
28 - 29 юли
Директно и индиОртодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза
на брекети и пръс- и план на лечение
тени, лигиране на
дъги

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 03.07.2020 г.
10% отстъпка

3 ниво

4 ниво

12, 13, 14 октомври

3, 4, 5 ноември

Лечение на клас 2
дълбока захапка
при подрастващ
пациент

Екстракционно
лечение

5 ниво

30 ноември,
1, 2 декември
Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в
съответствие с решенията на компетентните административни
органи във връзка с COVID-19.
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БЛИЦ
ТРЕТИ ЛЕКАР ЖЕРТВА НА
КОРОНАВИРУСА В БЪЛГАРИЯ
Д-р Борислав Иванов от „Света Петка“, Видин е третата жертва на коронавируса от медицинските среди.
77-годишният д-р Иванов се е върнал на работа когато
болницата във Видин остана без лекари, непосредствено преди настъпването на епидемията.
Това е третият лекар, който губи живота си в битката
с COVID-19.
"Лекарят така работи, докато може, докато диша",
казваше приживе д-р Иванов.

85 435 ИЗСЛЕДВАНИ ПО
PCR МЕТОДА В БЪЛГАРИЯ
193 732 изследвания за коронавирус са направени в
България от началото на разпространението на заразата страната, обяви председателят на щаба ген. Венцислав Мутафчийски, като уточни, че от тях 85 435 са
по PCR метода.
От 26 май потребителите могат да видят на www.
coronavirus.bg колко теста за COVID-19 са направени
за денонощие и колко общо. Но няма възможност да се
правят справки за различни неща, като изследванията
в определен период, например.
Още от началото на април правителството има сайт
с информация за коронавируса в страната. В него се
следи броят заразени, излекувани, поставени под карантина, починали и др., като в пълния си вид информационната система е достъпна за щаба, някои структури в системата на здравеопазването и вътрешните
работи.

СЕДМАТА ВЪЛНА
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОВЛАДЯНА
Повечето вирусолози са единодушни, че през есента
може да се очаква повишаване на броя на новите инфекции от COVID-19, съобщи БНТ. Експертите от Института "Роберт Кох" твърдят, че ще има не само втора
вълна, но и трета, четвърта, та може би дори и осма.
Фактът, че сега случаите на зараза са намалели силно,
не означава, че през есента и зимата не ни очаква нов
взрив от епидемията.
"По-голямата част от населението все още няма
имунна защита срещу SARS-CoV-2. Затова трябва да
се очаква, че ще има втора вълна от COVID-19", пишат
експертите.
Те изреждат няколко фактора, от които зависи появата на втора вълна. Най-главният, разбира се, е спазването на противоепидемичните мерки.
Не е напълно ясно дали коронавирусът е сезонен.
Учените все пак предполагат, че ниските температури
облагодетелстват разпространението му.
Втората вълна обаче може да бъде предотвратена,
твърди физичката Виола Приземан, която е създала
математически модел, отразяващ разпространението
на пандемията досега. Тя смята, че сега сме далеч подобре подготвени за евентуална нова вълна от заболявания и прогнозира, че ако хората продължат да бъдат
предпазливи, да спазват дистанция и да се съобразяват
с хигиенните мерки, нов пик ще бъде предотвратен.

ИНСУЛТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАМАЛЯВАТ ПО ВРЕМЕ
ЕПИДЕМИЯТА
С 21.17% по-малък е бил броят и на пациентите с инсулти, които са получили медицинска помощ в болница по времето, когато у нас течеше пандемията от
Ковид-19. 13 885 души са били хоспитализираните от
1 февруари до 30 април през 2019 г. срещу 10 945 за
същия период през тази година. Близо 95% от тях са

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглата
годишнина на д-р Петя Вълкова, като й желае
здраве, късмет и много професионални успехи!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
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получили исхемичен инсулт. Спад има и при спешните
интервенции, които се осъществяват в някои от случаите на исхемичен инсулт – тромболизите. Техният
брой през трите месеца на 2020 г. е по-нисък с 10% в
сравнение със същия период на миналата година, като
достига до 258.

СИРОПИТЕ ЗА КАШЛИЦА
МОЖЕ БИ СА ВРЕДНИ ПРИ
ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19
Американски учени предупреждават, че заради съставка, която се среща в много сиропи за кашлица, изписвани без рецепта, те могат да се окажат вредни при
зараза с Covid-19, пише в. "Дейли мейл". Според екипа на Невин Корган от Калифорнийския университет
в Сан Франциско препаратът декстрометорфан може
да стане причина за размножаването на патогенните
микроорганизми на SARS-CoV-2.
Учените провели експерименти с лабораторни
гриветки. Тези маймуни реагират на медикаменти
по същия начин, както и хората. При въвеждането
на декстрометорфан в инфектираните клетки на животните, скоростта на разпространяването на SARSCoV-2 се увеличавала многократно.
Производителите използват въпросната съставка за
потискането на сигналите до мозъка, които предизвикват рефлекса на кашлянето

МЕД. СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И
РЕХАБИЛИТАТОРИ ЩЕ ИМАТ
ПРАВО ДА РАБОТЯТ
САМОСТОЯТЕЛНО
Лекарските асистенти, медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите ще могат да учредяват
лечебни заведения без лекари, както и да осъществяват самостоятелно медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести.
Изискването е да имат поне три години стаж в съответната професионална област.
Промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Министерския съвет, бяха приети окончателно от
мнозинството. Според ГЕРБ промените регламентират
практики, които и сега понякога се осъществяват на
терен, както и дават възможност за осъществяване на
по-добър контрол.

15% ОТ ХОРАТА СА ИМАЛИ
ПРОБЛЕМ С ДОСТЪПА ДО
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА
Коронавирусът е предизвикал сериозни затруднения
и с набавянето на лекарства и консумативи, показва
социологическо проучване за „Индекс на болниците“
15% от българите са имали проблем с достъпа до
медицинска помощ заради пандемията от Ковид-19 у
нас, а 28% - с осигуряването на лекарства и консумативи. Медицински услуги са отлагани или са отпадали
или по личната преценка на пациента, или на медицинско лице. Това показва първото социологическо
изследване „лице в лице“, проведено след падането
на извънредното положение в страната и наложените
ограничения.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Юлия Манова-Овнарска,
д-р Красимир Тимев, д-р Бойко Чандрев, д-р Петя
Въльовска, д-р Сюлейман Барутев, д-р Елмира
Гавазова и д-р Любомир Пандев,   като им  пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до тях, чудесни мигове  , много лични и
професионални успехи, дълъг и щастлив живот.
УС на РК на БЗС-Благоевград

15

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9284 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам разработен дентален
кабинет в курортния град Китен.
Може да се работи през летния сезон
или целогодишно. Тел. за контакти 0898737059.
Продавам автоклав "Меlag": тел.
0885925775
Продавам юнит и стол за пациент
Flex Integral оборудван с
духалка,фотополимерна лампа, електрически мотор W$H, ултразвук, рефлектор със сензор, две запаметени
програми за позиции на стола за пациент.
Продавам пособия за оборудване
на стоматологичен кабинет (втори
кабинет) на атрактивни цени. тел:
0878671036 Д-р Божинова
Продавам стоматологична машина
Медия ЮС-5. Напълно рециклирана с
претапициран стол за пациента, заедно със сух стерилизатор. Цена по договаряне. Тел.: 0877729309
Продавам стоматологична машина
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия приставки за ел. диагностика и
каутеризация. Турбинен наконечник;
резервни части. Тел: 0878671036 Д-р
Божинова
Продавам зъболекарска машина
Медия, работеща,в добро състояние.
Град Бургас, тел. 0888561941
Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена с 2бр.
стом.стол.(текмил, дентсан) работещ
дентален кабинет в центъра на гр.
Карлово GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с
дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор.
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р
Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За
информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща,
отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За контакт - 0888 833194
или sms (след 20h)
Продавам апартамент от 58 кв.м.
на 1-ви етаж, обособен като два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив,
ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти:
Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина
и стол – Медия, запазени. Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и
0886 97 21 87 – Д-р Петрова
Продавам зъболекарски клещи и
лостове изгодно.
За контакти: 0898 740 145
Продавам пълно оборудване за стоматологичен кабинет Тел.0889 765 295
Продавам помещение със статут
на стоматологичен кабинет, 60 кв.м.
в гр. Пловдив. За информация: 0897/
988 845
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем оборудван зъболекарски кабинет в к. к. „Слънчев бряг“,
спешно. Тел: 0888 449873
Давам под наем помещение със
статут на стоматологичен кабинет. Намира се в гр. Бургас- жк. „Славейков“
- до паркинга на зала „Младост“, в
НЖСК- акт 16 от месец октомври 2019
год., първи жилищен етаж, площ 30
кв.м. Може напълно оборудвано, може
необорудвано. Наем по споразумение.
За контакт д-р Едрева (стоматолог):
0888409030, 0887975946
Отдава се смяна под наем в дентален кабинет в град София, ул. "Бузлуджа " 3-5,в близост до Руски паметник. За повече информация се обадете
на тел.0887839263 д-р Първановска
Давам под наем оборудван зъболекарски кабинет в практика с рентген за
панорамни и секторни зъбни снимки,
разработена от 1992 г. с голям поток
от пациенти. Намира се на оживено
място срещу община "Подуяне " тел.
0899157384
Давам под наем самостоятелен

напълно оборудван стоматологичен
кабинет в центъра на град София на
ул. "Никола Славков". Д-р Миглена
Нешева - тел. 0888723086
Давам под наем напълно оборудван зъболекарски кабинет Варна идеален център. ТЕЛ.0889203203
Дават се 2 смени под наем в оборудвани дентални кабинети, едната смяна
е с нова вносна машина и изцяло ремонтиран кабинет, другата е с преференциален наем и българска машина.
Кабинетите се намират в общински
Дентален център 2, в сградата на ДКЦ
7 до Централна гара гр. София. Цената на наема включва и консумативни
непреки разходи. В наема се включват
още санитарно почистване, охрана,
автоклавиране на едър инструментариум и др. Разполагаме и с автоклав
клас В. Организирано събиране на
опасни отпадъци. Има и рентгенова
дентална лаборатория. Справки делнични дни тел. 02/ 8033951-сутрин и
тел.02/8033953
Дава се под наем оборудван зъболекарки кабинет в центъра на гр. Стара Загора. За контакти: 0896 70 50 55
Дава под наем оборудвана стоматологична клиника с 3 стола- кв.
"Лозенец"в непосредствена близост
до метро станция "Стадион Васил
Левски" GSM:0878 28 06 36
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив. За информация:
Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р
Славова – 0885/ 84 48 42
Дава се под наем смяна и кабинет /
дентален/, обзаведен, оборудван, работещ, в центъра на гр. Пловдив - 0898/
35 75 34
Давам под наем помещение, подходящо за зъболекарски кабинет, 35
кв.м., гр. Пловдив, кв”Прослав”, до
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 –
Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ
от 1992г. в апартамент на 1-ви етаж
в едно с друг работещ кабинет. Гр.
Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. Д-р
Лилова – 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Пловдив. За
контакти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова
Давам смяна под наем в оборудван
дентален кабинет намиращ се до Германо-българската лаборатория в гр.
Пловдив, кв. Съдийски. За информация - Д-р Трендафилов - 0877 76 90 99.
Давам под наем стоматологичен
кабинет (самостоятелна сграда) със
санитарен възел, чакалня и самостоятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тракия“ и е работил като денонощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 0895443171,
0888217713
ТЪРСЯ
Търся помещение под наем подходящо за зъболекарски кабинет в гр.
София в района на Младост 1,2,3. За
контакт тел.: 0886 970760.
Лекар дентална медицина търси
смяна под наем в гр. София - кв. Младост или кв. Дружба, тел. 0887790672
Стоматоложка търси колега(
колежка) за смяна под наем гр. Стара Загора, бивша стоматологична
поликлиника, етаж 1, кабинет 7.
0884493772- Д-р Тотева
Предлагам работа на новозавършил или млад зъболекар в Стара Загора, Сливен и селата. Обучение, натрупване на опит, добро заплащане. Д-р
Георгиев Тел 088 26 52 410
Дентален център в София търси
лекар по дентална медицина, работещ
с деца. Предимство специалност- детска или ортодонтия. Моля, да ни изпратите CV на имейл- dent.C2@abv.
bg. Справки 02/8033951-сутрин
Търси се Дентален лекар за работа
на смени в стоматологичен кабинет в
кв. Люлин.За контакти: 0888665582
Д-р Вангелова
Лекар по дентална медицина търси
работа на смени или смяна под наем
в гр. Асеновград или околността. За
контакти: 0884/ 72 92 41
Лекар по дентална медицина търси
работа в околността на гр. Пловдив,
0988 94 55 05
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