В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
ПО СВЕТА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В момента в САЩ положението с коронавируса е
много тежко. Има градове, където носители на вируса са 80 на всеки 100 американци. Особено тревожно
е, че все повече млади хора се заразяват. Най-тревожно за нашия район е, че има 11 000 бременни жени,
заразени с вируса, 3000 от които са в болница, някои
в тежко състояние.

63-годишната пациентка желаеше ново
дълготрaйно протетично възстановяване в горната челюст и запазване на
максимално много естествени зъби.

КОВИД КРИЗАТА
ПО АМЕРИКАНСКИ

ПРОТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ПАРОДОНТАЛНО КОМПРОМЕТИРАНО
РЕДУЦИРАНО СЪЗЪБИЕ С ТЕЛЕСКОПКОРОНИ
И ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ
Най-голям проблем за нея представляваха оголените метални ръбове на
старите металокерамични корони и
гингивалните рецесии.

ВИСОКИТЕ НИВА НА ХОРМОНА
НА СТРЕСА КОРТИЗОЛ ПРЕДРАЗПОЛАГАТ КЪМ ПО-БЪРЗО
ВЛОШАВАНЕ ПРИ КОВИД
Изследването е ръководено от проф. Уалжит Дило
от изследователския център на университета. Екипът предоставя данни, които показват, че стойностите на хормона могат да са маркери за тежестта
на заболяването.
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#КАЛЕНДАР

ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЩЕ МОГАТ ДА
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ МЯРКАТА 60/40, АКО ОТГОВАРЯТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА. МЕРКИТЕ ОФИЦИАЛНО
ВЛЯЗОХА В СИЛА ЗА ЛДМ ОТ 01.07.2020 Г.
Механизмът се удължава от 1 юли до 30 септември, като е възможно и
продължение за следващ период от време

Р

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ешението съобщи социалният
министър Деница Сачева след
заседанието на Националния
съвет за тристранно сътрудничество.
„В Сектор „Здравеопазване“
всички субекти, които нямат договор с НЗОК, ще получат правото да
кандидатстват за компенсации, ако
отговарят на условията“, поясни тя.
Това ще даде възможност по мярката да кандидатстват лекари по дентална медицина. Механизмът 60/40

се удължава от 1 юли до 30 септември, ако се наложи ще продължи и
до края на годината.
Увеличава се срокът за обработка
на заявленията по мярката от 7 на
10 дни.
Пълните правила и образци на
документи за кандидатстване можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.
Мярката е в резултат от действието на ал.6 от Закона за извънредното положение.

Д-р Шарков, мярката 60/40 се разшири и за лекарите по дентална медицина, които нямат договор с НЗОК. Още
в началото на извънредното положение
настоявахте да има механизъм за компенсации и за тях. Удовлетворява ли ви
този вариант сега?

Д-р Николай Шарков: От мярката 85%
могат да се възползват 6700 от зъболекарите, които имат договор с НЗОК. Режимът за сключване на договор с Касата е
либерален. Всеки един лекар по дентална
медицина може да сключи такъв. Но тъй
като всичките 9700 колеги са членове на
БЗС ние трябваше да осигурим стабилност, както на сектора, който работи по
задължително здравно осигуряване, така
и на останалите колеги. И какво направихме за тези 3000. Първо им осигурихме
възможност за участие в програмата за
подпомагане на микро, малък и средния
бизнес. По неофициални данни, доста от
колегите са се възползвали от нея. Ще
имаме статистика към края на годината за
това колко са кандидатствали за еднократ-

на помощ. Програмата 60/ 40 беше затворена за денталната медицина и за медицината въобще. Но след едни много разумни
и адекватни разговори с министъра на
труда и социалната политика г-жа Деница
Сачева, ние намерихме решение и резултатът вече е налице - програмата се отвори
и за лекарите по дентална медицина, които нямат договор с Касата. И така ние като
съсловие можем да участваме във всяка
една програма на правителството за подпомагане на бизнеса. Това е максимумът,
който може за момента да направим като
ръководство на БЗС и ние го направихме.
А каква част от колегите ви се възползват?
На стр. 2
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СТАТИСТИКА

ИЗВЪН КАБИНЕТА

Зъболекарят Акан Али спаси живота на
припаднал на улицата мъж. Случката
се разиграла под прозорците на частния
кабинет на стоматолога на улица „Петър
Делян“ №16 А в Шумен. Д-р Акан имал
пациент, на когото вадил зъб.

През 2019 г. са сключени 13 516 договора
за извънболнична медицинска и дентална
помощ при 13 246 договора за същия период на 2018 г. Делът на здравноосигурените
лица, получили дентална помощ през 2019
г., е увеличен спрямо дела за 2018 г.

Топлина, влага, хубава почва, риба на
поразия, ценни полезни изкопаеми. Напоследък се говори освен за диаманти и
за нефт. Израел държи контрола.
До 2010 г. България е внасяла фосфати от
Гана.

Д-Р АКАН АЛИ
СПАСИ ЧОВЕК
ПРЕД КАБИНЕТА СИ

СРЕДНАТА ОСИГУРЕНОСТ
С ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА....
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ
СТРАНИЦАТА НА
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)

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

ЗА КРЕХКАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

К

По данни на Националния статистически институт
към 31.12.2019 г. лекарите по дентална медицина в
България са 7376, като 6493 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК.
Средната осигуреност с лекари по дентална медицина, оказващи ПИДП през 2019 г., е един лекар на
1 035 здравноосигурени лица.

Свободен достъп до информация за пандемията
от страницата на FDI можете да намерите на FDI
COVID-19 RESOURCE LIBRARY

ИНТЕРВЮ

ак пандемията се отрази на лекарите по дентална медицина
(лдм), успя ли държавата да намери механизъм за компенсации и на
тези лдм, които нямат договор с НЗОК
и как студентите по дентална медицина ще наваксат пропуснатото през
втория семестър? За всичко това разговаряме с д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз.

СТАТИСТИЧЕСКИ
ДАННИ
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ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ
ЗАПАДНА АФРИКА –
ГАНА, ТОГО И БЕНИН
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ОТЛАГА СЕ НФДМХАСКОВО 2020 Г.
Поради епидемичната обстановка в България,
УС на РК на БЗС-Хасково, след консултация със
здравните власти в града взе решение за отлагане
на НФДМ-Хасково, който бе предвиден за периода
11-13 септември 2020 г.

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”.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 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.
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#EDITORIAL

ПОВРАТНАТА ТОЧКА
И ТРИТЕ ПРАВИЛА НА
ЕПИДЕМИИТЕ

К

ак малките неща могат да доведат до големи промени?
Съществува повече от един начин да се даде повратен
тласък на една епидемия. Самите епидемии са функция
на три променливи: хората, които пренасят заразите, самата
зараза и средата, в която се разпространява заразата. Когато заболяването излезе от равновесие и избухне епидемия, повратът
настъпва, защото нещо се е случило – настъпило е изменение
в една (или две, или три) от тези променливи. Те могат да се
обединят в „Закона на малцината“, „Факторът прилепчивост“
и „Силата на контекста“, пише Малкълм Гладуел в книгата си
„Повратната точка“.
Социалните епидемии действат по същия начин.
В конкретния случай с епидемията от коронавирус сценарият
е като по учебник.
След първоначалното дисциплиниране и спазване на мерките, нещата са сякаш излезли извън логиката на здравия разум.
Как да стигнем да повратна точка в борбата срещу епидемията, след като голяма част от обществото ни следва някакво самоубийствено поведение, което обаче е опасно и за другите?
Светът, колкото и да ни се иска, често пъти противоречи на
интуицията ни. Светът може да се промени с намеса там, където
трябва.
Просто е време мислещите хора да се намесят там, където са
знаещи и можещи. Силата на контекста, в който живеем, е мощна. Всички ние сме много по-чувствителни към заобикалящата
ни среда, отколкото изглеждаме.
Нищо друго не ни остава, освен да правим непрекъснато своите повратни точки като действие, модел на поведение, а защо не
и ясно изразени позиции и действия, всеки в своята сфера.
Визуална илюстрация на повратната точка има в една от сцените на филма „Лудия Макс“ (Mad Max: Fury Road). Героят е
изправен пред дилемата да се опита да се спаси по единично,
или да намери повратна точка на ситуацията, борейки се. Опитвайки се да се спаси обаче, се оказва, че на три месеца път с
мотор има само солена земя, без вода и възможност за оцеляване. Просто трябва да се промени ситуацията – друга възможност
няма.
Бъдете здрави и отговорни пред себе си и за другите!
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

#ДОБРИТЕ НОВИНИ

Д-Р АКАН АЛИ
СПАСИ ЧОВЕК ПРЕД
КАБИНЕТА СИ

ЗА КРЕХКАТА
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ПО
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
От стр. 1
Към момента нямам данни
колко колеги са проявили интерес. От мярката 60/40, а и от
мярката за подпомагане на микро, малък и среден бизнес могат
да се възползват тези, които имат
подчертавам изрядна документация и доказуеми загуби вследствие на COVID-19.
Как се отрази пандемията на
лекарите по дентална медицина в България?
Ще започна от самото начало,
откакто се обяви извънредното
положение. Ние не се стъписахме, бяхме донякъде информирани, защото още от февруари в
нашия съсловен вестник –„ДЕНТАМЕДИКА"
публикувахме
огромни статии за КОВИД-19.
На 16 март, три дни след началото на извънредното положение, свиках всички заместник
председатели, председателите на
Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и
председателите на районните колегии в София и Пловдив. Така
основахме Кризисен оперативен
щаб на БЗС, който бе одобрен от
Управителния съвет, за да ръководи дейността на съюза по време на извънредните положение и
обстановка. Още на 19 март БЗС
излезе с 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 базиран
на опита на Китай и Италия и
триажната система. Ние бяхме
първите, които инструктираха
своите членове задължителните
правила за работа при пандемия.
Но искам да кажа и нещо допълнително. Ние сякаш „забравихме" за СПИН, хепатит B и C. А
при тези заболявания важат същите мерки, които ние спазваме
в момента. Така че донякъде ние
бяхме спокойни от гледна точка
на това, че знаем правилата.
Най-големият проблем бяха
личните предпазни средства
(ЛПС)

З

ъболекарят Акан Али спаси живота на припаднал на улицата
мъж. Случката се разиграла под прозорците на частния кабинет на стоматолога на улица „Петър Делян“ №16 А в Шумен.
Д-р Акан имал пациент, на когото вадил зъб.
„Когато приключих с интервенцията вдигнах глава и погледнах
през прозореца. Видях, че на улицата е припаднал мъж. Имаше хора,
които бяха се събрали вече. Веднага излязох. Оказа се, че си е глътнал езика. С помощта на един от мъжете там веднага му извадих
езика и го настаних в кабинета си до идване на линейката“. След
инцидента пострадалият е бил неадекватен. Успял обаче да обясни,
че скоро е прекарал инсулт.
Мъжът е бил откаран в Спешното отделение на областната болница.
След като линейката откарала пострадалия мъж всички съседи на
д-р Али започнали да го разпитват какво се е случило. „Те решиха,
че човекът е бил мой пациент. Наложи се многократно да обяснявам,
че просто помогнах на непознат човек изпаднал в беда на улицата.
Аз съм лекар и винаги ще помогна с каквото мога, когато се налага“,
категоричен бе д-р Али.

Липсата им спря работата на
доста кабинети, защото нямаше откъде да се набавят. Никой
от нас не се презапасява от нас
ЛПС. По принцип когато видим,
че наличността намалява, веднага поръчваме на денталния
дилър. И този недостиг бе голям
проблем, защото каквото и да се
произведе, отиваше веднага на
първа линия. Но питам, а ние на
коя линия сме? Работим на 35
см от устата. Това е фокусното
разстояние до устата на пациента, която е входната врата за
вируса... Не сме ли и ние първа
линия? И така докато настъпи
моментът за задоволяване на
пазара с ЛПС имаше затворени
кабинети, които отваряха само
при повикване от пациента за
неотложни случаи, защото при
нас няма спешност. След това
картината постепенно се нормализира. Успяхме да запазим тази
крехка дентална помощ по време
на пандемия, защото ние сме на
чистия частен пазар. Т.е. всеки

Д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски
съюз

сам е свой работодател и решава
дали ще работи или не. Но как да
работи, когато няма как да предпази себе си, персонала в клиниката и пациентите. Колкото и да
разпитваш пациентите с подробните въпроси от триажа, има добросъвестни и недобросъвестни
хора. Така че ние не знаем кой
влиза през вратата.
Как е положението в момента, върнахте ли се към обичайната си дейност?
Положението се нормализира,
болшинството от кабинети работят.
Какво мислите за развитието
на пандемията у нас и облекчаването на мерките?
Аз лично, без да ангажирам когото и да е било, бях против облекчаването на мерките от гледна точка на епидемичността на
вируса. Доста съм консервативен, защото виждам разпространението в света. Още в началото
бях привърженик на най-строгите мерки, защото видяхме, че
те дадоха резултат в Китай, а и
в България. Но в Китай продължава да се вижда ефектът. Преди
дни от там съобщиха за 4-5 болни. Строгите мерки трябваше
да продължат още малко у нас.
Струва ми се, че ги разпуснахме
твърде рано, защото икономиката се сгромолясва и ефектът ще
го усетим в края на годината.
Според мен тези страни, които
бяха по-либерални, ще въведат
задължителни по-строи мерки
– например маски по улиците.
А баровете и дискотеките, изобщо не искам да ги коментирам,
защото тази тема граничи меко
казано със странност. Също така
дисциплината не е силна страна
на българина. Той не обича институциите, не от вчера или от
10 години, а от повече от 6 века.
А, когато не уважаваш институциите, не уважаваш и себе си,
защото тези институции са избирани от тебе. В началото имаше
недостиг на тестове, както и на
ЛПС. И тогава се изследваха помалка група хора, само при съмнение. Сега изследваме повече
и процентът на заразени спрямо
тествани е относително същият. Няма някакъв огромен скок.
Но, когато процентът се движи в
една и съща линия, това показва,
че вирусът не изчезва със смяната на сезона. Явно, че неговата

заразност е много устойчива,
оказа се, че има и мутации, което
е другият проблем.
През 1968 г. в Света беше ликвидирана едрата шарка (вариола) – огромна победа на човечеството над едно смъртоносно
инфекциозно заболяване! Това
се постигна чрез ваксинациите!
Но понеже аз съм роден преди
това, помня, че когато имаше
заразно заболяване, на вратите
на заразените имаше бележка с
червен кръст и пишеше – „Внимание, не влизайте заразно болен". Тя стоеше докато мине карантинният период. Знам, че съм
роден миналия век, но защо сега
не се подходи по този старомоден начин при тези, които са под
карантина?
Пандемията се отрази и на
висшето образование, в частност и на медицинското, как
се учи стоматология на компютър?
Това е много важен въпрос.
Но искам да кажа, че успяхме да
запазим образованието в денталната медицина. То се превърна
в дистанционно обучение. Ние
имаме теория и практика. Теорията е при по-долните курсове,
при по-големите студенти има
и практика. Да, наистина, когато ти не работиш с ръцете си, а
само с главата си, ще има недостиг на знания. Работата върху
фантомните глави с пластмасови
зъби, която остана недовършена
през втория семестър, може да
бъде компенсирана сега есента с
работа. Студентите от четвърти
курс навлизаха плавно в клиника. В началото независимо дали
има пандемия или не, те имат
по-малко пациенти. И пети курс,
загубиха този семестър като клинична работа, но не забравяйте,
че след пети курс има половин
година стаж с пациенти. Така
че не са нанесени големи щети.
Има ги, но не са драматични. Надявам се, дай Боже, пандемията
малко да се успокои и да успеем
да наваксаме. Но дистанционната форма не е чак толкова лоша,
особено за теоретичните знания.
Светът върви в тази посока.
От сайта clinica.bg
Заглавието и редакционните
корекции и съкращения са на
редакцията на ДМ
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Български зъболекарски съюз
РК на БЗС Благоевград

СТАТИСТИКА

СРЕДНАТА ОСИГУРЕНОСТ С ЛЕКАРИ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКАЗВАЩИ
ПИДП ПРЕЗ 2019 Г., Е ЕДИН ЛЕКАР НА
1 035 ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА
Спрямо 2018 г. това е увеличение с 5,3%, резултат от
увеличения брой на зъболекарите с 4,9% (от 6 701 на 7 026) и
намаления брой на здравноосигурените лица

П

рез 2019 г. са сключени 13 516 договора
за извънболнична медицинска и дентална помощ
при 13 246 договора за същия период на 2018 г.
Делът на здравноосигурените лица, получили дентална помощ през 2019 г.,
е увеличен спрямо дела за
2018 г. от 24,4% на 24,7%.
Анализът на изменението
на обемите и структурата на отчетените дентални
дейности от изпълнители
на извънболнична дентална
помощ за 2019 г., спрямо
2018 г., при запазен пакет от
дейности за ЗОЛ на възраст
до 18 г. и въведени две нови
дейности от 1 септември
2018 г. – „Възстановяване
функцията на дъвкателния
апарат при цялостно обеззъбена горна и/или долна
челюст с горна и/или долна
цяла плакова зъбна протеза,
в т.ч. и контролни прегледи
за период от 4 години“ - при
ЗОЛ на възраст от 65 до 69
години включително, показва следното: средната осигуреност с лекари по дентална
медицина, оказващи ПИДП
през 2019 г., е един лекар
на 1 035 здравноосигурени
лица. Спрямо предшестващата година, това представлява увеличение на осигуреността от 5,3% (за 2018 г.
осигуреността е един лекар
на 1 093), което е пряк резултат от увеличения брой
на лекарите по дентална медицина в ПИДП с 4,9% (от
6 701 на 7 026), и намаления
брой на здравноосигурените
лица (0,7%). Въпреки увели-
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГР. БАНСКО –
09-11.10.2020 ГОД.
09.10.2020 год. 14.00 – 16.30 ч.
16.30 - 17.00
17.00 - 19.15

Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„Как да обтурираме ендодонтското пространство
като ендодонтисти?”

10.10.2020 год.
7.30 – 9.00ч.

По данни на Националния статистически институт към
31.12.2019 г. лекарите по дентална медицина в България
са 7376, като 6493 от тях работят в практики, които имат
сключен договор с НЗОК.
чението в средната осигуреност за страната, диспропорцията по този показател
между различните РЗОК се
запазва.
През периода на 2019 г.
са извършени 14 616 броя
проверки на изпълнителни
на извънболнична медицинска и дентална помощ,
както следва: 4 128 броя в
лечебни заведения за ПИМП
(индивидуални и групови практики); 2 938 – в лечебни заведения за СИМП
(индивидуални и групови
практики); 445 – ДКЦ; 1 005
– МЦ и МДЦ; 250 – СМДЛ;
95 - в лечебни заведения за
стационарна психиатрична
помощ и домовете за медико-социални грижи, 5 694
– на лечебни заведения за
първична
извънболнична
дентална помощ и 56 броя
проверки в лечебни заведения за специализирана

извънболнична
дентална
помощ.
За 2019 г. броят на извършените проверки на изпълнители на извънболнична
медицинска и дентална помощ бележи ръст от 11%,
сравнено със същия период
на 2018 г.
Дейностите, установени
за незаплащане на предварителен контрол в извънболничната помощ от всички
РЗОК за 2019 г. са в размер
на 3 856 944.30 лв., което е
0.53% от общия размер на
изплатените средства в извънболничната помощ. През
2019 г. в НЗОК са получени
общо 264 писма, сигнали и
жалби, отнасящи се за извънболнична медицинска и
дентална помощ. Извършени са 66 проверки по жалби
на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ.

Лектори: Доц. Д-р Силвия Димитрова,дм, Доц. Д-р
Ангела Гусийска, дм, Д-р Елена Бояджиева, дм
Регистрация

9.00 – 10.00 ч.

„Контролирана биофилм терапия”
Лектор: Д-р Борис Раденков

10.00 - 10.30ч.

Търговски презентации:
1. „Профилактика на пародонталните заболявания”
Лектор: Росица Светославова
2. „Дигитални технологии и ранна диагностика на
кариес”
Лектори: Мартин Горидков и Горан Митевски

10.30 – 11.30 ч.

„Препарационни граници за изцяло керамични
коронки и мостови протези , изработени по CAD/CAM
технологията”
Лектор: Проф. Д-р Ангелина Влахова,дм

11.30 – 12.00 ч.

Търговска презентация: ”Избирай доброто здраве всеки
ден с OLIFЕ продукт, от който всеки има нужда”
Лектор: Светлана Иванова

12.00 – 14.00ч.
14.00 – 14.15ч.

Обяд на блок маса
Търговска презентация:“Какво трябва да знаем за първите зъби: грижа, превенция плюс профилактика във
възрастта от 0 до 3 години.“
Лектор: д-р Цветелина Дучева

14.15 – 15.15 ч.

„Фасети и онлеи – естетика, козметика и функция.
Препарационен дизайн и протоколи за циментиране.”
Лектор: Проф.д-р Нешка Манчорова

15.15– 15.45 ч.

Търговски презентации:
1.„BioGaia® Prodentis- иновативен продукт за здрави
венци и зъби.“
Лектор:Маг.ф-т Мариела Димитрова
2.”NBF Gingival Gel-пълноценна защита и стимулация на
регенерацията на устната кухина”
Лектор: Стоимен Терзийски

15.45– 16.45 ч.

„Поведение и превенция при усложнения в денталната
медицина. Медико-легални въпроси. Процедури за намаляване на риска.”
Лектор: Проф. д-р, д-р Павел Станимиров, дм

20.00-01.00 ч.

Гала вечеря
СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

09.10.2020 год.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.

П

рез миналата година
бюджетът на НЗОК
е бил увеличаван два
пъти – веднъж със 72 873 400
и веднъж с 12 млн. лв. В резултат на промените годишният план за 2019 г. е увеличен с
84 873 400 лв. и е бил в размер
на 4 384 476 600 лв.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и
трансфери - всичко към 31
декември възлиза на 4 396 527
500 лв. В сравнение със същия
период на 2018 г. се отчита
ръст от 448 457 800 лв. или с
11,2%, което се дължи основно на увеличения размер на
здравноосигурителните приходи през 2019 г.
Разходите по ЗБНЗОК за
2019 г. са в размер на 4 344
945 000 лв. През годината
Надзорния съвет на НЗОК е
разпределил 72 873 400 лв. от
преизпълнението на приходите за здравноосигурителни
плащания. В сравнение с 2018
г. се отчита увеличение на разходите с 495 621 300 лв.
Разпределението на отчетените здравноосигурителни
плащания в размер на 4 315

700 300 лв. по видове е следното:
- за първична извънболнична медицинска помощ 226 436 600 лв., или 5,3 % от
всички здравноосигурителни
плащания;
- за специализирана извънболнична медицинска помощ
(вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 250 222 900 лв., или 5,8
% от всички здравноосигурителни плащания;
- за дентална помощ- 164
573 100 лв. или 3,8% от
всички здравноосигурителни плащания;
- за медико-диагностична
дейност - 89 724 100 лв. или
2.1% от всички здравноосигурителни плащания;
За болнична медицински
помощ са изплатени 2 075 560
600 лв. или 48,1% от всички
здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита
увеличение на плащанията
за болнична помощ със 193
670,1 хил. лв., или с 10,3%.
За лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални

медицински цели за домашно лечение на територията
на страната, за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи
и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии
в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК
заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги, са платени общо 1 144 124
800 лв. или 26,5 % от всички
здравноосигурителни плащания.
Съгласно ЗБНЗОК за 2019
г. бюджетът на НЗОК за 2019
г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50
400 000 лв.
В резултат на отчетените към 31 декември разходи
и трансфери - всичко в общ
размер на 4 433 563 500 лв.,
спрямо отчетените приходи
и трансфери - всичко в общ
размер на 4 396 527 500 лв. се
формира отрицателно бюджетно салдо за годината в
размер на 37 036 000 лв.

09,00-16,00ч.
Хотел Евелина палас

Теоретично-практически курс : „Индивидуален клиничен
подход в триизмерното ендодонтско лечение”
Лектор: Доц.д-р Силвия Димитрова,дм

09,00-15,00ч.
Гранд хотел Банско

Теоретично-практически курс : „Алтернативи при
постериорните възстановявания”
Лектор – д-р Радослав Аспарухов

11.10.2020 год.
10,00 – 13,00ч.
Гранд хотел Банско

Теоретично практически курс:Пародонт и „PLASMOLIFTING” – Актуални методи за лечение. Технология
„PLASMOLIFTING” в денталната медицина
Лектор: Стоимен Терзийски

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НФДМ ГР. БАНСКО - 09-11.X.2020 ГОД.
1.Такса участие – 40 лв.
2.Такса участие членове на РК-Благоевград – 25лв. /разликата се поема от РК на БЗС-Благоевград/
3. Куверт гала вечеря – 45,00 лв.
Банкова сметка: РК на БЗС - Благоевград
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, Гр. Благоевград
IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02
BIC: BPBIBGSF
4. Такса онлайн излъчване – 40 лв.
Хотелско настаняване - Гранд хотел Банско
1. а/ Единично настаняване – 78 лв. с включена закуска;
б/ Двойно настаняване – 49 лв. с включена закуска / на човек /;
в/ Цената включва: SPA център от 2000 кв.м. /акватоничен басейн, детски басейн, шоков
басейн, джакузи, инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, парна баня, панорамна
парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс зона, фитнес – 250 кв.м./
г/ Oбяд на блок маса – 15 лв. на човек; Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ
кабина, телефон, сешоар. Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с
ЛАУНДЖ БАР, където пушенето е неограничено. Работно време от 10.00 до 02.00 часа.
Настаняването става по реда на заявяването и заплащането. При изчерпване на стаите от
Гранд Хотел Банско, настаняването ще става в хотел „Евелина палас”
Тел. за връзка: 0888333860 , Д-р Георги Сойтариев
Офис на РК Благоевград – 073/ 88 08 29 ; 0887 09 61 09 – Димитрина Калайджийска
И-мейл – ssbblagoevgrad@abv.bg
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ПО СВЕТА

От Бъркли, разказ от първо лице

КОВИД КРИЗАТА ПО АМЕРИКАНСКИ

Л

илия Христова е българка, която живее
и работи в САЩ. Тя
е мениджър на дентална
клиника в Бъркли, университетски град близо до Сан
Франциско. Градът възниква в средата на 19 век
около Калифорнийския колеж (College of California).
Наречен е на британския
философ Джордж Бъркли.
Клиниката, в която работи, има седем дентални
кабинета и е на два етажа. Под същия бранд има
още 300 дентални клиники в
различни щати на Америка,
като най-много са в Аризона и Флорида.
В момента в САЩ положението с коронавируса е
много тежко. Има градове,
където носители на вируса
са 80 на всеки 100 американци.
Особено тревожно е, че
все повече млади хора се
заразяват. Най-тревожно за
нашия район е, че има 11
000 бременни жени, заразени с вируса, 3000 от които
са в болница, някои в тежко
състояние.
В началото на епидемията
имаше трудности с продоволствието. Разрешаваше
се закупуване само по една
опаковка месо, защото нямаше служители за кланиците. Там имаше огнища на
зараза и бяха затворени.
В денталната клиника
работим от 5 юли. Не се отварят всички клиники от нашата верига едновременно,

а се следи ситуацията и се
прави максималното за запазването на персонала.
Не работим на пълно работно време, а само три дни
в седмицата.
Мерките за дезинфекция
и изолация са изключително
сериозни.
В чакалнята се допускат
само по двама пациенти на
разстояние един от друг на 2
два метра и половина. Имаме пет кабинета за лечение

и два за предварителен преглед.
Всички пациенти изчакват отвън и се повикват
от рецепциониста един по
един. Имаме два входа и
потоците на влизащи излизащи не се сливат.
Не се разрешава влизането на придружители на
много възрастни хора и на
деца. Това също е проблем
понякога.
Пациентите при влиза-

нето попълват писмено анкета за здравословното си
състояние. На входа им се
измерва температурата. В
чакалнята стоят задължително с маски и на разстояние един от друг.
След това се завеждат
един по един до кабинета
за преглед, откъдето се насочват за снимка или за терапия.
След като имат насока
от зъболекаря, се връщат
при рецепцията, където им
се посочва планът на лечение и се проверява дали са
здравно застраховани и какво точно покрива здравната
им застраховка. Според размера на застраховката е и
обемът на лечение. Има специален patient care assistant,
който обяснява всяка манипулация на пациента, както
и стойността на лечението.
Оформя се информирано
съгласие и се започва работа
с него. Ако пациентът е над
60 години, има допълнителна предварителна анкета.
Рецепционистът е отделен с пластмасова преграда
от пациентите.
След влизане в денталния
кабинет пациентът изплаква
задължително устата си с
вода за уста, но пред денталния асистент за една минута, за да сме сигурни, че е
направено наистина изплакването.
При необходимост от
снимка процедурата е същата с вода за уста и за една
минута изплакване.
След лечението пациен-

тът напуска през отделен
изход. Петнадесет минути
никой не влиза в кабинета,
след което се извършва пълна дезинфекция и чак след
половин час може да влезе
друг пациент.
Кабинетите работят през
един. Един кабинет с пациент, един празен.
Останалите ни дентални
клиники, независимо че не
всички още работят пряко с
пациенти, се дезинфекцират
и се пускат UV лампи всеки ден. Така ще бъде до 31
юли. Имаме разрешение за
работа от здравните власти
до този момент. След това
очакваме ново разпореждане.

ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ПЕРСОНАЛА
Мерките за работа и дезинфекция са изключително
строги.
Всеки един от персонала
попълва въпросник-декларация за контактите, здравословното си състояние,
промяна на вкуса и пр. на
хартия преди работа. Следва измерване на температурата. Тя се мери два пъти
дневно за персонала, сутрин
и на обяд.
При оформяне на документацията на пациента не
се използва хартия и химикалки. Работи се в отделно
помещение само на компютър.
Работи се с два броя
престилки. Обикновена и

хирургическа. Под защитната, плътно прилепваща
маска се поставя тънка бяла
маска, а след това шлем. Измиването на ръцете е многократно. Не можеш да влезеш в друг кабинет без да си
сменил ръкавиците и да си
се измил.
Работата с хирургически
престилки е много мъчителна за персонала, защото
се диша тежко и е много горещо. В момента тук температурите са над 28 – 30 градуса и въпреки климатика е
топло.
Независимо че имаше
протести и известен хаос
в началото, сега нещата се
малко
по-канализирани.
Няма обаче дисциплина,
особено сред младите американци.
Самоубийственото поведение продължава. Не се
спазват изолацията и носенето на маски.
За откриването на ваксина
данните са противоречиви.
В момента повече се разчита от медицинската общност
на това, че се научихме да
лекуваме до някаква степен
заболяването. Надявам се да
не стане като със СПИН-а.
Не изчезва, но се лекува все
по-успешно, дори при продължителна терапия.
Положението е много сериозно и се учудвам, че това
не се разбира от хората. При
навлизането на сезонните
грипове нещата ще станат
още по-тежки.
Записа:
Емилия Караянева
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®
WHITEsmile
made in Germany

София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; caris@carisbg.com
www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31,
0884 152179; 0886 229762; 0888 519 790

SOPIRA

®




Направете интралигаментарната анестезия Ваш предпочитан метод
Минимален стрес за пациента благодарение на възможността всеки зъб да бъде анестезиран в определени точки.
За разлика от инфилтрационната анестезия, интралигаментарната (ILA) постига незабавна и пълна
анестезия на единичен зъб чрез инжектиране на локален анестетик директно в периодонталния лигамент на зъба.
Болката от поставянето на анестезията е минимизирана и сърдечно-съдовата система не се подлага на излишен стрес.

Интралигаментарна
инжекционна техника:

Инжектирането се извършва с игла за
(ILA) със скосен връх под ъгъл между 10 и 30 градуса в медио-бокалната повърхност на корена,
като се използват специални спринцовка за (ILA) като
Citoject на Kulzer, която дава възможност да се преодолее интерстециалната резистентност на твърдата
тъкан. За всеки канал на зъба трябва да се инжектират само
0.2 ml от анестетика, като се инжектира бавно за най-малко
20 секунди.
Анестетикът прониква бързо и достига пулпата за около
30 секунди. (Smith and Walton, 1983; Tagger et al., 1994).
Анестезиращият ефект е най-малко за около 30 минути.
(Kaufman et al., 1984).

Инжекционни точки - максила и мандибула

Кога да използваме интралигаментарна анестезия:

Интралигаментарно инжектиране: инжектиране под ъгъл 10 – 30°

Клинични случаи с интралигаментарна анестезия с Citoject
може да видите в нашия блог в
сайта ни www.carisbg.com
12
mm

16
mm

Лечение на единични зъби – обтурации, препариране за корона.
Ендодонтско лечение (включително и витална ектерпация).
Диференциална диагноза на несигурни проблеми свързани с пулпата
Екстракция и остеотомия (Langbein et al., 2012).
Рискови пациенти със сърдечни проблеми и хеморагична
диастеза (Stoll and Buhrmann 1983, Moore et al., 2011).
Когато лекувате деца: смекчавате потенциал за безпокойство (“игла-фобия”) (Einwag, 1982), избягване на
пост-инжекционна травма.
Купете Citoject
инструмент за интралигаментарна анестезия

485.00 лв

на Kulzer
вземете подарък: Sopira карпулни игли - 5 кутии х 100 бр.
Купете Sopira карпулни игли
4 кутии х 100 бр

56.00 лв
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ПРОТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ПАРОДОНТАЛНО КОМПРОМЕТИРАНО
РЕДУЦИРАНО СЪЗЪБИЕ С ТЕЛЕСКОПКОРОНИ
И ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ
Step by step - от планирането до крайния резултат
ДЕНТАЛНА
АНАМНЕЗА:
63-годишната пациентка желаеше ново дълготрaйно протетично
възстановяване в горната челюст
и запазване на максимално много
естествени зъби. Най-голям проблем за нея представляваха оголените метални ръбове на старите металокерамични корони и
гингивалните рецесии. Допълнителен проблем в естетиката създаваше високата линия на усмивката, известна още като “Gummy
smile”, при която се експонираха
голяма част от гингивата и цервикалните части на зъбите при
усмивка (Фиг.1-7).
Старите корони бяха на около
30 години. Пациентката съобщи,
че дефект на емайла (най-верятно Аmologenesis imperfecta) е
наложил обличането на всички
зъби в ранна възраст. Долната челюст беше частично обеззъбена
и възстановена с телескопираща
протеза преди 10 години. Конструкцията беше суфициентна
(Фиг. 9-10). Пациентката страдаше от генерализиран хроничен
пародонтит, като систематична
пародантална терапия е била извършена преди 10 години. От тогава пациентката се намираше в
пародантален recall.

РЕЕВАЛУИРАНЕ НА
ПАРОДОНТАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ И
ПРЕПРОТЕТИЧНА
ТЕРАПИЯ
Преди планирането на протетичното лечение беше снет нов
паронтален статус. Той показа

увеличени джобове от 5 мм до
7 мм на зъбите 14, 13, 23, 24, 25
и 27, като зъбите 14, 15, 24, 25
бяха с увеличена степен на подвижност от 2, а зъб 27 със степен
3 и засягане на трифуркацията
степен II по Hamp. При тези зъби
се наблюдаваше също така и засилено кървене при сондиране.
Паралелните
рентгенографии
показаха разграждане на коста
от 40 до 60 %, както и субгингивални конкременти на зъбите
11 и 25. На зъб 24 медиално се
наблюдаваше широк вертикален
пародонтален дефект, а при зъб
27 - разграждане на костта в областа на вестибуларната бифуркация (Фиг. 11-13). Пародонталното състояние на долните зъби
беше добро.
Също така функционално беше
установена липсата на канинова
защита и премоларите показваха
функционални фасети при латеротрузия, 27 при медиотрузия,
което водеше до пренатоварване
на зъбите (оклузална травна) при
артикулационни движения и вероятно допринасяше за повишената мобилност.
Преди да се пристъпи към
планирането на протетичното възстановяване решихме да
проведем повторно пародонтално лечение. Пародонталната
терапия включваше инструкции
за хигиента, супра- и субгингивално почистване с устразвук и
затворен кюретаж с ръчни инструменти, както и протетично
редуциране (изпиляване) на летеротрузионните и медиотрузионните фасети, което да намали
натоварването върху премоларите и зъб 27.

на джобовете на повечето зъби и
стабилизиране на пародонталното състояние. Въпреки това при
зъбите 24 и 27 продължаваха да
се наблюдават джобове от 7мм,
разграждане на костта от близо
60% с вертикални и фуркационни дефекти, степен II. Нямаше
намаляване на мобилността въпреки проведеното лечение и
редуциране на оклузалното натоварване. За нас тези зъби (24 и
27) не можеше да се спасят и да
служат дълготрайно за задържането на протетична конструкция,
затова се наложи те да бъдат извадени.
Прогнозата на зъбите 14, 15 и
25 остана несигурна, а зъбите от
13 до 23 степенувахме като сигурни (Фиг. 12).
Преди планирането на протетичното лечение беше извършена функционална диагностика
на темпоромандибуларната става
и дъвкателните мускули според
протокола на Немското Дружество по Функционална Диагностика (DGFDT). Беше установено асимптоматично реципрочно
щракане и в двете стави (верояност за антериорна дислокациа
на дискуса). Според пациентката
това състояние съществуваше от
много години и тя нямаше болка.
Мануалният структурен анализ
(динамична компресия на ставата към краниално, дорсално,
апикално и латерално) не показа
патологично претоваване на темпоромандибуларните стави.

Повторното субгингивално почистване доведе до намаляване

От тази изходна ситуация планирахме протетичното лечение.

ПРОТЕТИЧНИ
ВАРИАНТИ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ

На пациентката бяха предложени
три варианта за протечно възстановяване, като и при трите се
съобразихме с желанието на пациентката да се запазят най-много естествени зъби, т.е. лечение
включващо несигурните зъби
14,15 и 25.
Първият вариант включваше
поставянето на 2 бр. имплантати
в регионите 16 и 26 и възстановаване на останалите зъби с неподвижни конструкции-коронки,
от части блок, поради редуцираното ниво на атачмент и увеличена мобилност и мостове. Поради
несигурната прогноза на някои
от зъбите и повишения риск от
периимплантит, в следствие на
пародонталната анамнеса на пациентката, оценихме този вариант като рисков. Той предлагаше
най-добра естетика и комфорт,
но и най-високи финансови разходи и несигурна дългосрочна
прогноза. Евентуална загуба на
някои от премоларите би довела до нуждата от допълнителна
имплантация и от части нова
протетика. Пациентката отказа
имплантацията.
Без използването на имплантати оставаха като протетични
варианти за възстановяване на
скъсените зъбни редици само
подвижни конструкции- комбинирането на корони и мостове,
като вариант 1, с моделнолята
или ставна протеза за 16-17, 2627, като при тези варианти оставаше несигурната прогноза на
крайностоящите зъби като рисков фактор за дълготрайната суфициентност на протетиката.
Третият вариант беше интегрирането на всички налични
зъби в подвижна телескопична
конструкция с конус първични
корони. Това позволяваше освен

Фиг. 1, 2 и 3: Изходно състояние
екстраорално:
Дължина на предните зъби в
покой (2) и линия на усмивката
преди лечението (1, 3).

Фиг. 11-13: Рентгенови снимки (с маркировка за прогноза на зъбите)
и пародонтален статус (горна челюст).

Фиг. 4-10: Изходна ситуация преди лечението- интраорален статус.

вторичното шиниране на зъбите
и постигането на добра естетика
поради липсата на видими задръжни елементи, така и дългосрочно използване на конструкцията дори и при загуба на някои
от зъбите.
Също така големият брой налични зъби и тяхното разположение позволяваха и изработката
на конструкцията като подвижен
мост без транспалатинален бюгел, покриващ небцето.
Телескопиращата протеза като
конструкция беше позната на
пациентаката от долната челюст
и тя беше много доволна от стабилността и функционалността
й.

ПРОТЕТИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ
Рисков анализ на проблематитичните аспекти при възстановаването
Аспектите, които трябваше да
се вземат под внимание преди започването на протетичната работа бяха следните:
1. Висока линия на усмивката
Gummy smile (Фиг. 1 и 3).
2. Рецесии и оголване на шийките, в комбинация с прекалено
дълги елонгирани горни зъби.
Запазването на старата инцизална дължина на предните зъби би
довело до това зъбите да изглеждат още по-дълги и големи (Фиг.
1-3).
3. Скелетална дисгнатия (Long
face) с висока захапка, увеличена дължина на долната трета на
лицето, насилствено затваряне на устните (напрежение в m.
mentalis), липса на пространство
на покой (Freeway space) и къса
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Фиг. 16-18: Анализ на оклузaлната равнина.

Фиг. 19-20: Планирана корекция на оклузалната равнина.

Фиг. 14-15: Екстраорален анализ
на симетрията на лицето.

Фиг. 27-32: Проба на първичните корони, фиксиращ отпечатък
и регистриране на захапката.

Фиг. 21-23: Препарация на зъбите

Фиг. 24-26: Коректурен отпечатък, модел и временни корони и мостове.

Фиг. 33-40: Проба на протезата във восък (модели и интраорално).

Фиг. 41-55: Готова работа: на модел, силиконова
прова, интра- и екстраорална ситуация след циментиране.

горна устна (Фиг. 14-15).
4. Оклузалната равнина не e
паралелна на Камперовата равнина (Фиг. 16-18).
5. В настоящата конструкция
се наблюдаваше разлика във височината на премоларите и фронта (“оклузално стъпало”) (Фиг.
20).
6. Новата реставрацията обхваща само една челюст (т.е. нужно е съобразяване с оклузалната
равнина на наличната долната
челюст или корекция на долната
протеза).
За да решим посочениете проблеми, нашият план за лечение
включваше редуциране на дължината на горните фронтални
зъби инцизално и по този начин
антериорна ротацияна на оклузалтана равнина и паралелизиране
към Камперовата равнина (Фиг.
19-20). Новата протетика трябваше да има канинова защита, за да
не се претоварват пародонтално
компрометираните премолари.
Преди стартирането на протетичното лечение беше регистрирана височината на настоящата
захапка с восъчен шаблон, който
служеше като ориентир за нужната оклузална препарация на
зъбите след свалянето на всички
корони. Преди финалния отпечатък на препарациите определихме отново, чрез корекция на
восъчния шаблон, вертикалната

височина и оклусалната равнина, към която се стремяхме, съобразяяайки се с необходимото
вертикално пространство в покой (Freeway space), както и с
нужното място за изработката
на протетичната конструкция.
В конкретния случай изходната
височина на захапката беше висока и налагаше снижаването й,
т.е отнемане на повече зъбна тъкан оклузално, поради липсата
на Freeway space след сваляне на
короните (особено при премоларите) (Фиг. 23).
Всички зъби бяха препарирани
паралелно един на друг, което е
предпоставка за реставрирането
с телескопкорони, като препарационната граница беше поставена субгингивално с полупраг
(наричан още “Hohlkehle” или
“Ledge”), за да може да се скрият евентуални метални ръбове
и увеличената дебелина на конструкцията цервикално от двойните корони (Фиг. 21-23). Отпечатъкът на препарациите беше
взет с А-силикон (Honigum®,
DMG) с коректурна техника (двуфазен-двуетапен отпечатък) и
двойнна ретракционна корда Nr.
00 (Ultrapack®, Ultradent) (Фиг.
24-25), поради субгингувалното
положение на препарационните
граници. След това бяха направени директни (chairside) временни
корони и мостове от Luxatemp®
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(DMG) с предварително подготвена прозрачна шина, при които
изравнихме оклузалната равнина чрез редуциране на дължината на горния фронт. Това даде
възможност на пациентката да
изпробва намалената дължина
на предните зъби - естетически
и функционално (Фиг. 26).
В следващото посещение
бяха пробвани първичните телескопкорони
с
К-силикон
(Xantopren blue®, Kulzer) и беше
взет втори фиксиращ монофазен
отпечатък с Impregum® (3M) и
индивидуална лъжица, който
имаше за цел да отпечата мукозалните части- алвеоларния
гребен, небцето и границите на
протезата, както и да дефинира
точната позиция на първичните
корони (Фиг. 27-30). Преди отпечатъка първичните телескопи бяха фиксирани в крайната
позиция върху зъбите с малко
течен К-Силикон (Xantopren
blue®, Kulzer), за да се предотврати евентуално разместване
при взимане на фиксиращия
отпечатък. Вертикалната и хоризонталната позиция на захапката беше дефинитивно регистрирана с помощта на восъчен
шаблон в централна релация и
фиксирана с А-силикон (Futar
fast®, Kettenbach Dental) (Фиг.
31). Беше взет и втори контролен регистрат на твърда восъчна плочка (Beauty Pink Wachs) в
централна релация, т.е. без да се
перфорира от зъбите (Фиг. 32).
Също така при регистрирането беше изпозвана лицева дъга
Artex®, Amann Girrbach, за пренасяването на модела на горната челюст в артукулатора.
При следващото посещание
бяха пробвани вече фрезованите първични корони и металният скелет на протезата с восъчната моделация на зъбите (Фиг.
33-40).
Тъй като пациентката желаеше протетика, която да не покрива небцето, скелeтът, минаващ през наличните зъби, беше
подсилен и конструиран така,
че да не е задължително използването на траспалатинален
свързващ елемент (бюгел). Въпреки това, за да се гарантира
дългосрочната функция на протезата и при евентуална загуба
на някои от дисталните зъби,
беше изработен и траспалатинален бюгел, който да може да
се вгради в протезата на по-късен етап при нужда. Съответно
бяха предвидени места за прикрепването му още при конструирането на скелета. След пробата транспалатиналният бюгел
трябваше да бъде отсранен от
протезата преди окончателното
завършване на работата.
След одобрение на восъчния
моделаж на зъбите, тяхната
форма и дължина се пристъпи
към финалното моделиране на
зъбите, нанасянето на компози-

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

та и завършването на работата
(Фиг. 41-55).
Първичните телескопи на готовата работа бяха циментирани поетапно с Relyx Unicem®
(3М), за да може да се предотврати евентуално разместване
на някои от телескопите и неточност на вторичния скелет.
Непосредствено преди циментирането всяка корона беше
обезмаслена с етанол. При циментирането залепвахме по три
от короните, като след всеки път
бързо отсранявахме излишъците от цимента с Pele tim® (Voco)
и поставяхме вторичната конструкция върху короните още
преди да е втвърден циментът.
Вторичните корони бяха предварително изолизани с вазелин,
за да се предотврати залепване
между първичната и вторичната
част от евентуално неотстранен
цимент. Останалите все още нециментирани първични корони
се оставяха фиксирани върху
зъбите с минимално количество силикон (Xantopren blue®,
Kulzer), за да се гарантира
правилната позиция на вторичния скелет. След втвърдяване на цимента се отсраняваше
внимателно вторичната конструкция. Остатъците от цимент се почистваха старателно
и се преминаваше към залепването на следващите три корони по същия протокол. В следващото контролно посещение
долната протеза беше дадена
за професионално почистване
с улразвук в зъботехническата
лаборатория и политура на зъбите, което доведе до видимо
подобряване на естетиката и изсветляване на цвета на старата,
но суфициентна конструкция в
долната челюст.
Тъй като транспалатиналният
бюгел беше разположен в задната заст на небцето и беше с минимална ширина не пречеше на
пациентката и тя реши да бъде
запазен в конструкцията. Това
даваше по-добра стабилност
на протезата и намаляваше бъдещите лабораторни разходи за
вграждането му при евентуална
загуба на някои от зъбите.
Четири седмици след циментирането на новата протетика
беше снет нов пародонтален
статус (Фиг. 56).

ПРОГНОЗА
И ДИСКУСИЯ
Пародонталният статус след
протетичната
рехабилитация
показваше намаляване на джобовете на всички зъби, като
само на едно място (14 pal. ) се
наблюдаваше максимална дълбочина на сониране от 4 мм и
сондиране на бифуркацията степен I. Чрез вторичното шинирането на зъбите беше постигнато
намаляване на степента на подвижнoст на зъбите. Цялостно

Фиг. 56: Контролен пародонтален статус след протетичното лечение (горна челюст).

се наблюдаваше здрава гингива
без кървене (Фиг. 56).
Тъй като хигиената на устата
беше добра, нямаше рискови
фактори като диабет или тютюнопушене и снемаемостта на
вторичната конструкция позволяваше циркулярно почистване
на всеки зъб, прогнозата от пародонтална гледна точка е добра [1-4].
От протетична гледна точка - двойните (телескопиращи)
корони като задръжни елементи
на подвижни протетични конструкции се използват от повече
от 100 години и са доказала се
дългосрочно във времето и често използвана, особено в немско
говорящото пространство, форма на протетика [4-7]. Познати
още като “немски корони”, те
са добре изследвани в литературата и се изпозват като задръжни елементи върху естествени зъби, имплантати, както и
при консрукциии, комбиниращи
естествени зъби и имплантати
[4, 8-10]. Литературата показва
средна преживяемост на телескопиращите естествени зъби от
90 % след 5 години и около 80 %
след 7-10 години [4].
Основни фактори за добрата
преживяемост на тези конструкции са броят на телескопите
(повече от 4), тяхната виталност, стратегическото разположение в челюстта и пародонтално-хигиеничната изработка
на протезата. Твърдата връзка
между телескопиращите зъби
и протезата води до по-голямо
натоварване на зъбите от обикновено и при тези конструкции
се наблюдава повишен риск от
фрактура на зъбите, най-вече
на крайностоящите и особено
ако те са девитални и с щифт.
Това изисква редовен recall и
при нужда ребазация, за да се
преотврати екстрааксиално натоварване на носещите зъби
[11,12,13].
Поради големия брой телескопоращи зъби в представения
клиничен случай (9 бр.) и тяхната виталност, прогнозата за
преживяемост на конструкцията е добра [13,14]. Литературата
показва преживяемост на вторичната конструкция на телескопиращи протези с повече от
4 носещи естествени зъба (без
включването на имплантати)
между 85 и 98 % след 8 години
и 92 % след 10 години [15, 16].
В представения клиничен
случай реставрацията с те-

лескопираща протеза позволи
естетичното и функционално
стабилно възстановаване на захапката без използването на имплантати или видими задръжни
елементи и запазване на максимален брой естествени зъби.
Вторичната конструкция доведе
до шиниране на зъбите, тяхното
стабилизиране и разпределение
на силите върху всички налични зъби, което от своя страна
намалява натоварването върху
пародонтално компрометираните и крайностоящи премолари
[11]. Включването на всички
налични зъби в конструкцията и
нейната подвижност позволяват
добра пародонтална хигиена,
както и евентуални по-нататъшни промени и корекции по конструкцията и терапия на отделни зъби под нея. Запазването на
проектирания транспалатинален бюгел осигурява дълготрайната стабилност и суфициентна
функция дори при загуба на голям брой от наличните зъби.
Д-р М.Бенчева
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

НЕПОЗНАТИ МЕСТА

О

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ ЗАПАДНА
АФРИКА – ГАНА, ТОГО И БЕНИН

ткраднах си десет дни
през ноември и се озовах на атлантическото
африканско крайбрежие,
там, където океанската вода наймного се е вклинила в тропическите джунгли на горещия континент.
Толкова зеленина не съм виждала
дори в ЮАР, където се счита, че е
много зелено.
Топлина, влага, хубава почва,
риба на поразия, ценни полезни изкопаеми. Напоследък се говори освен за диаманти и за нефт. Израел
държи контрола.
До 2010 г. България е внасяла
фосфати от Гана.
Всичко това в миналото е довело до изграждането на колониални
търговски фортове – британски,
Джеймс Форд, 1673 г., холандски,
1649 г., и датски, 1652 г.
Того е била немска колония, но в
края на Втората световна война победителите правят ново преразпределение. Гана взема част от южно
Того. Тя е англоговоряща. Бенин
и останалата тясна ивица от Того
стават френскоговорещи. В Того до
ден-днешен си спомнят немското
присъствие. Няма да забравя тяхното определение за колониалното
немско време: „Караха ни много
да работим“. Последните немци се
изнесли между 50-те и 60-те години
на миналия век, но още се пази спомена за работохолизма им.
Тъй като и аз съм енергична,
мързелът навсякъде около мен ме
изкара извън равновесие. Много
пъти си зададох въпроса дали високата температура, узрелите банани
от джунглата, огромните грудкови
плодове, приличащи на картофи от
покрайнините на джунглата, липсата на нужда от отопление, ниско
ниво на образование… ги правят
толкова мудни, бавни, направо мързеливи. С яд и удоволствие снимах
масово спящи на обяд, кой където
намери… Пак се питах, ако живея
тук, ще имам ли сили да щъкам
напред-назад? Жегата е около 38
градуса, но с влагата от океана усещането е за повече от 40 градуса.
Северните страни винаги са били
по-креативни и продуктивни. Тук
някакси лентата се движи на бавен
каданс. Например: малката ни група от седем души минава пеша границата Гана – Того. Три часа в едно
задушно помещение, попълване на
някакви мръсни листи с информация коя съм, откъде съм и закъде
съм тръгнала… то да се чудиш закъде съм тръгнала. След попълването, уточняване на подробности и
т.н. получих цели три печата и подписа на една цяла страница. Тази
цяла страница ми зачертава една
или две екскурзии по света. Колкото
си по-малък, толкова ти е по-голямо
егото. На връщане минах през друг
пункт, където границата се бе обозначила с едно въженце, опънато
между две автомобилни гуми. Имах
глупостта да го снимам, но ме обвиниха за неуважение към държавата
и настояха да изтрия снимката. Разговорите са бавни, провлачени, но
настоятелни. Най-настоятелното е
искането на бакшиш, всяка услуга
си има цена. Мисля, че екскурзията се плати двойно. Добре, че не е
скъпо за нас.

ЛЕТИЩЕ
КОТОКА В АКРА,
СТОЛИЦА НА ГАНА
И така, да започнем отначало. Кацнах на летище Котока в Акра, столица на Гана. Топло, влажно и газ
към хотела. Първия ден атакувахме
селата около река Волта. Звучеше
ми като Волга, поне като нея на-

разбирах кое е обработваемо, кое
принадлежи на джунглата. Ананасът расте 1,5 години, дава плод. Издънките се изсичат. Леко се изсушават и чак тогава отново се засаждат.
Всичко е на ръка. Пукнат трактор
не видях. Толкова ананас изядохме,
че един от нас хукна към буштоалетната с бясна скорост.

КУКЛИТЕ НА
ВУДУ РЕЛИГИЯТА

широко се разливат водите. Крокодили не видях, лодките са моторни
и рибата е много. Села с къщи от
термитна глина. Деца, кокошки, козички, прасета, всички се търкалят
в прахта. В къщите от по една стая
има глинен триножник и отгоре голяма тенджера или висока тава. Видях жени, които на запален огън в
жегата бъркаха кашата от грудките,
които приличат на сладки картофи. Градините са извън селото и са
общи. А около всяка къща пустош,
все едно бомба е паднала. Местната
водачка, млада жена, почти предложи брак на един от групата, но той
нещо се стресира…
Тук видяхме болница до груб
строеж, но съм сигурна, че никога
няма да бъде довършена, защото
парите ще потънат по пътя. Шамани бол, но няма лекари. Мързи ги
да учат, когато му е време, а после
вече е късно. Учителите и лекарите
не са доволни от заплатите, особено учителите. Местните лидери се
стремят да внедрят западен начин
на обучение, но шаманите са твърдо против. Никой не е спрял времето. Новото ще дойде с отрицателното и положителното. Полова
просвета, СПИН, ХИВ... Уредените
бракове ще отпадат. Децата ще изучават нови дисциплини. Налетях на
годишен празник на учениците от
района. Танцувахме заедно. Аз им
се радвах и те ми се радваха.
На следващия ден се отправяме
към Ломе. По пътя имаме спирка в
лагуната Аву, където живее защитената Ситагунга антилопа, пребиваваща в блатисти наводнени местности. Не успях да я видя, може вече
да е изядена, макар че риба има бол,
но някой трябва да я лови.

НА ПАЗАРА ЗА
ВУДУ МАГИЯ
Разказах ви за границата Гана –
Того. Вече съм в Ломе. Смешно е,
че го наричат „Париж на Западна
Африка“. Ако ме вържат със синджир, ще го скъсам и ще бягам. Не
се чувствах комфортно и на пазара
за вуду магия. Настъпателни, агресивни… Не си купих нито един
амулет. Ей така: без мерак, без далак, без любов и прочие. Разочарована се прибрах в хотела (френски),
но там каква вуду магия ме удари
направо по челото! Облечена съм в
дълги копринени панталони (защита от комари), спортна блуза, шапка
и памучен шал около врата. Свалих
си чехлите и опитах водата на огромния басейн в градината на хотела.
По-топла и от въздуха. Облечена
просто скочих в басейна. Ето ви три
в едно. Релакс, пране на спортни
дрехи и дневен душ. Не зная колко
щях да се рея в звездите, лежейки
върху топлата вода по гръб, ако някой не извика, че включиха интернета. Хукнах към телефона.
От така наречената столица с радост се насочих към Даведи – район
с ананас и палмови ядки. Трудно

Продължих към Грандпопо. Все
по-ясно виждам куклите на вуду религията. Нощно танцуване с местните и въртящите се кукли. Еднообразно тупкащо поклащане докато
ти се завие свят. Нали това е целта.
58% изповядват вуду религия, 30%
– християнство и вуду и 12% са мюсюлмани.
Вуду столицата на Бенин е Оуидах. Тази религия е дълбоко вкоренена в културата и бита. Това не е
вероизповедание, а начин на живот.
Тя почита стотици малки богове
и едно върховно същество. След
като човек умре душата му се превръща в дух със свръхестествени
сили. Местните духовници имат
„способността“ да комуникират с
тези свръхестествени сили. Чрез
ритуали те се привличат и могат да
общуват с живите. Може би някога
шаманите са използвали активатори и със силата на друга честота на
вибрация на клетката и енергията
са имали достъп до паралелни светове.
Днес мързелът и монотонността мисля, че постепенно заличават
древните познания. Нашият мозък работи с от 3 до 5% капацитет.
Кой го е блокирал, нямам отговор.
Сигурна съм, че има начини за активиране на центровете. Теорията
и практиката на Станислав Гроф,
нали това показват. Учението на
Карлос Кастанеда, дон Хуан...
Новородените деца носят името
на деня и мястото, където са родени. Това е по документ. Имат и западно име, за по-лесно. Например:
местен гид с име Коудо. В превод
означава сряда. Западно име – Пол.
Змията е свещена във вуду ритуалите. Има храм, посветен на нея.
Храмът също е свещен. През деня
змиите спят в храма. Вечер ги пускат. Те плъзват по къщите на хората,
за да се нахранят, с яйца, пиленца
или други змийски лакомства. Сутринта хората ги връщат в храма.
Никой не убива змия, за да не си
навлече лоша магия.
Не съм особено впечатлена от
всичко дотук, но следва нещо интересно. Местата по западното крайбрежие, откъдето робите са поемали на Запад през океана към Новия
свят. Потресена съм. Това е лошото
минало на Оуидах. Пътят започва
от тържището за роби, където търговците са купували или продавали
човешката стока. След сделката се
включвали вуду магьосници, които
прилагали магии и церемонии, за
да забравят робите кои са, откъде са
и да се превърнат в послушни полуживотни. Вторият етап: престой
в тъмна стая две седмици, за да загубят представа за време и място.
Трети етап – „Пътя на робите“ – три
километра с вериги на крака. Проверка за годност. Слабите и немощните направо в общ гроб, където
били погребвани живи. Последното
място от Пътя е плажът. В океана
са се поклащали корабите, до които
робите са били откарвани с лодки,
били връзвани със синджир, така
че ако някой скочи, завлича всички след себе си. Такива случаи е
имало. В кораба жените са били
полагани по гръб, за да могат над-

зирателите да се възползват от тях,
а мъжете по корем. Днес на плажа
има огромна арка, която се нарича:
„The point of no return” – точката, от
която няма връщане назад. Фактологията звучи ужасно, сякаш не е
било. За съжаление е било самата
истина. Нямам думи. Споменът за
робите няма да се забрави нито тук,
нито от цялото човечество. Толкова
жестоки условия, ужасно отношение, смъртта е била избавление. Когато прочетох, че 15 милиона роби
са изведени, ми изтръпна мозъкът.
Сред портовете за търговия, за които споменах в началото, не видях
френски. Французите са по-умни
от датчани, холандци и англичани.
Французите са сринали из основи
тяхната крепост за търговия с роби.
Заличили са го от лицето на земята
за местни, туристи и бъдещето.
В днешно време чрез генетични
тестове се определят родствените
връзки, разкъсани преди четирипет века. Съвременните афроамериканци могат да посетят и усетят
бившата си родина. Не са много
радостни и сполучливи връщания-

която посетихме. Разбира се платихме счупените прогнили дъски. Домакинята, млада жена с шест деца,
не можа да отговори на въпроса на
колко години е. Нито ни каза годините на най-голямото си дете. Ако
бях му отворила устата, щях да
кажа на колко точно е. Освен няколко съда за готвене, никакво друго обзавеждане. А ние заринати в
предмети и предметчета...
В днешно време правителството
предлага хората да слязат на сушата,
но жителите на Ганви категорично
отказват. Хареса ми водният зюмбюл, цъфтящ навсякъде. Макар и
плевел. Зеленчуци не видях никъде.

та в тази мизерия и първичност. Не
знаех, че освен белите търговци на
роби, самите местни при войните
между племената, търгували с човешка плът. Победителят продавал
победеното племе на белия човек.
Ама че вуду магия! Пътят на робите
в днешно време, дори без асфалт,
зле поддържан и занемарен, независимо че е под егидата на ЮНЕСКО.
Преди 400 години, за да се спасят
от ловците на роби, племето Тофину се скрива дълбоко в делтата на
река Лак Ноукоуе. Днес 40 хиляди
души от същото племе живеят в наколни жилища по същите места и
формират селището Ганви. Няколко
часа бях в тясна лодка по каналите
на селото. Наколни жилища, особен
начин на живот, риболов, достъп до
комшии, училище, болница само
с лодки. Прилича на езерото Инле
в Мианмар, но тук романтиката е
много по-малко. Един от нас, малко над 100 килограма, пропадна на
така наречената веранда на къща,

наложници и желание за безсмъртие. До болка познато, но поднесено по африкански начин.
На връщане от Бенин към Того и
Гана посетихме кафени и какаови
плантации. За първи път пих хубаво кафе и съответно не спах следващата нощ. Ще запомня разходката,
споделена с полета на прилепите.
Защо летят през деня, а не спят, остана без отговор. В тези държави не
пият кафе. Не консумират шоколад.
Изнасят изсушените какаови и кафени зърна. Смятам, че е за жълти
стотинки. Никъде никой не пуши.
Люто до побъркване. Джинджифил
за дезинфекция. Мръсотия до шия.
Бакшиш до бакшиш. Полуголи хора
с усмивка. Бавно, монотонно вървят своя път през жегата и джунглата. Вуду мелодията все още се носи
във въздуха, но повеят от запад
настъпва. Тежко минало, прашно
настояще и им желая ново жизнено
бъдеще.
Д-р Нева Читалова

КРАЛСКИЯТ
ДВОРЕЦ ДАХОМЕЙ
В ГРАД АБОМЕЙ
В Бенин посетих най-лошия
музей в света, по моята класация.
Кралският дворец Дахомей в град
Абомей. Прах, мръсотия, мързелива служителка... Дванадесет дворци, строени от 16. до 19. век. Крале,

БРОЙ 7, ЮЛИ 2020

ОТ СП. „THE LANCET“

ВИСОКИТЕ НИВА НА ХОРМОНА НА СТРЕСА
КОРТИЗОЛ ПРЕДРАЗПОЛАГАТ КЪМ ПОБЪРЗО ВЛОШАВАНЕ ПРИ КОВИД, ТВЪРДЯТ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ IMPERIAL COLLEGE LONDON.

И

зследването е ръководено от проф. Уалжит
Дило от изследователския център на университета. Екипът предоставя данни, които показват, че стойностите на хормона могат да са маркери
за тежестта на заболяването. Според учените направените заключения могат да са от полза за идентифициране на пациентите, които вероятно ще се нуждаят
от интензивно лечение.
Кортизолът се отделя от организма в състояние са
стрес. Излъчването му в тялото задейства редица промени в метаболитните процеси, сърдечната функция
и имунната система.
Нормалните стойности на кортизол в добро здравословно и отпуснато състояние са между 100 – 200
nm/L и почти нулеви при сън.
Ниските стойности на кортизол при заболяване

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРЕДСТОИ ВЪВЕЖДАНЕ
НА ОТЧИТАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
В РЕАЛНО ВРЕМЕ?

О

т 1 август започваме постепенно да въвеждаме отчитане на лечебните заведения за
болнична и извънболнична медицинска
помощ на ежедневна база, а не в отчетен период с
месец назад.
Това оповести председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева след среща на надзорниците от Касата с БЛС.
По думите й това е част от разработването на
електронното здравеопазване, свързано с отчетността на извършените медицински дейности в
хода на тяхното реализиране. „Вървим към отчитане на медицинските дейности в реално време“,
каза Жени Начева.
Припомняме, че в началото на кризата правителството прие дарение от софтуерните компании под
формата на часове труд по изграждането на всички елементи в електронното здравеопазване, а министър Ананиев се ангажира до края на ноември
националната информационна система, електронното пациентско досие, електронната рецепта и
електронното направление да са готови.

ONLINE СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Счетоводител на дентални практики с дългогодишен опит.
При новосъздалата се обстановка с вируса, предлагам и ONLINE обслужване.
За контакт: 0887 54 97 99
aleksova_lusi@yahoo.com
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

3 ниво

4 ниво

12, 13, 14 октомври

3, 4, 5 ноември

Лечение на клас 2
дълбока захапка
при подрастващ
пациент

Екстракционно
лечение

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

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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може да са тревожен симптом, но повишените над
нормата също могат да бъдат опасни за здравето, коментират експертите. Повишеният кортизол в тялото
се свързва с по-голям риск от инфекции и слаб имунитет.
В проучването си учените наблюдават 535 пациенти, 403 от които с потвърдена коронавирусна инфекция. При последните те намират значително по-висока концентрация на хормона на стреса. Стойностите
му стигат до 3241, което е далеч над нивата, измерени
след сериозни операции. При такива регистрираната
горна граница е 1000.
Данните на екипа са стряскащи. На база тях се формират две групи: едната с изходно ниво на кортизол
до 744 и другата над 744, като продължителността на
преживяемостта при втората е притеснително ниска.
По думите на проф. Дило от гледна точка на ендокринологията е логично при най-тежко болните да се
откриват и най-високите нива на кортизол, но стойностите му действително са тревожни. Според него
наличието на ранен индикатор, с помощта на който
може да се предположи кой от пациентите с коронавирус е предразположен към бързо влошаване и се
нуждае от осигуряване на медицинска грижа би помогнало много за управлението на здравната система
при положение на криза.
Изследването е финансирано от Националния институт за здравни изследвания (NIHR) на Обединеното кралство и Medical Research Council и е публикувано в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -Враца с удоволствие честити
празника на д-р Радка Германова, д-р Петя Борисова и д-р Кристиян Божковски, като им желае да
бъдат здрави, много щастливи и да превръщат в
реалност всяка своя мечта!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Румен Димитров,Елена
Немчева, д-р Таска Георгиева,   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

СКРЪБНА ВЕСТ
Уважаеми колеги,
С прискърбие ви информираме, че на 30.06.2020 г.
ни напусна доц. Димитър Маслинков – преподавател
във Факултета по дентална медицина – София, Катедра „Детска дентална медицина“.
Ще запомним доц. Маслинков като удивителен,
обичан от студентите си преподавател, изключителен
професионалист, но най-вече като прекрасен човек.
От името на УС на БЗС изказваме съболезнования
на роднините и близките на доц. Маслинков.
Поклон пред паметта му!
Господ Бог да даде покой на душата му!
С уважение:
Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС
Д-р Борислав Миланов
Главен секретар на УС на БЗС
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9032 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам Стоматологичен кабинет 43 кв. м. в гр. Благоевград.
100% оборудван. Готов за работа.
Д-р Георгиев, тел: 0887003868
Продава нов неизползван кофердам + 1 опак. сини платна 80лв. 0898716708
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 автоклав 'МЕЛАГ'1500лв.За контакти:0885/633505гр. Ст .Загора.
Продавам пособия за оборудване
на
стоматологичен
кабинет(втори кабинет)на атрактивни цени. тел:0878671036 Д-р
Божинова
Продавам зъболекарска машина
(КИТАЙ), работеща - гр. Ст. Загора-тел. 0085633505-1000лв.
Продавам чисто нов оборудван
100% кабинет в гр. Благоевград.
Д-р Георгиев тел: 0887003868
Продавам работеща дентална
практика в центъра на гр. Бургас.
Цена по договаряне. Телефон за
контакт 0888441066, д-р Юлия
Иванова
Продавам/давам под наем новозавършен, необорудван дентален
кабинет с 2 работни места. Местоположението е в комуникативна
зона в централната част на гр. Варна. За контакти 0893063788 - Георгиев, след 18
Продавам оборудван стоматологичен кабинет в гр. София, район
"Красна поляна", стоматологична
машина и стол Медия 7М, в много
добро състояние, заедно с инструментариум. Оборудването може да
се закупи и отделно от помещението. Цена при запитване, вечер след
18 ч., тел. 02/889-96-90.
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 зъболекарска машина, стол за пациента, Флекс, модел
Алтернатив. Машината е с вграден ултразвуков скалер, въздушен
микромотор, турбинен шлаух със
светлина,т рифункционална ръкохватка и стол за стоматолога.
Юнитът е в добро състояние и
функционира напълно. Сменена
е поради обновяване на кабинета. Възможност за оглед-Хасково.
Цена: 2000лв. Тел: 0888 605 918.
Продавам стоматологичен инструментариум, хирургичен и
терапевтичен, пълен комплект с
фотополимерна лампа. Телефон за
контакт: 0887003033, 062/659213.
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:
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
Дентален център 2 дава дентален кабинет под наем в сградата на ДКЦ 7 до Централна гара
гр. София. Цената на наема е по
споразумение. Справки делнични дни тел. 02/ 8033951-сутрин и
тел.02/8033953
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 напълно оборудван стоматологичен кабинет на
ул. „Позитано“, град София - за
контакти 088 60 90 686
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
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. За контакти: Д-р Лилова –
0889 59 76 29
Давам под наем оборудван
дентален 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
Давам под наем кабинет в гр.
Асеновград. За контакти: 0877 12
94 84
ТЪРСИ:
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. За контакти: 0988 94 55
05
Търся съдружник- дентален лекар с интерес към ендодонтското
лечение и кариесологията за съвместна дейност в гр. София. Може
и сега завършил. За контакти: д- р
Симеонов GSM 0888956819
Търсим лекар по дентална медицина за събота и неделя, за повече информация на тел: 0886298994
д-р Дойчинова
Търся стоматолог с говорим
френски език, за работа във Франция. +33660282266, +359888638924
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