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В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
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НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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Публикуваме откъс от стенограмата на 
проведеното на 21 май 2020 г. заседание 
на Комисията по здравеопазване на 44-
ото Народно събрание, където бе разгле-
дан Годишния доклад за състоянието на 
здравето на гражданите.

стр. 3

СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (FDI) В 
ОТГОВОР НА ПОСЛЕДНИТЕ НАСОКИ НА СЗО, 
ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОРАЛНИ 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
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Световната дентална федерация пуб-
ликува на 7 август т.г. това изявление в 
отговор на съобщението на Световната 
здравна организация (СЗО) за разглеж-

дане на Съображенията на Световната 
здравна организация за предоставяне 
на основни услуги за орално здраве в 
контекста на COVID-19.

ЕНЕРГИЯ
ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ 
В ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКАТА

Според последните промени в Закона за 
енергетиката от 26 Юни 2020, всеки “не-
битов потребител” на електроенергия до 
01 Октомври 2020 г., трябва да си избере 
търговец за доставка на електроенергия. 

ЗА ВИДИМИТЕ И 
УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ В 
НАЙ-ТЕЖКОТО ВРЕМЕ ЗА 
СЪСЛОВИЕТО

стр. 2

ИЗВЪН КАБИНЕТА

ИЗКУСТВО И  
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 
МИСИЯТА ИЗПЪЛНЕНА
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Да предадеш емоцията на това, което правиш като 
професия и на увлечението си по изкуството. Точно 
това успя да направи в специалното си интервю д-р 
Анна Джуркова, макар и пречупено през дигитална-
та комуникация.

КОЛОНКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ FDI

 #КАЛЕНДАР

НОВИЯТ ЗДРАВЕН 
МИНИСТЪР Е ПРОФ. 
КОСТАДИН АНГЕЛОВ 
Отново промени в министерството на здравео-
пазването. В здравното министерство влиза д-р 
Костадин Ангелов.  Предишният здравен минис-
тър Кирил Ананиев поема поста на финансовия 
министър Владислав Горанов. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
СТРАНИЦАТА НА 
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА 
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)
Свободен достъп до информация за пандемията 
от страницата на FDI можете да намерите на FDI 
COVID-19 RESOURCE LIBRARY

СОФИЯ ДЕНТАЛ 
МИЙТИНГ-2020

От 15 до 17 октомври 2020 г. в София ще се 
проведе тринадесетото издание на София дентал 
мийтинг при спазване на всички противоепиде-
мични мерки. Мястото на провеждане ще бъде в 
най-новия конгресен център на Балканите, разпо-
ложен в „Милениум София гранд хотел“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В 
ГРАД БАНСКО-2020
Районната колегия на Българския зъболекарски 
съюз – Благоевград, ще бъде домакин на Нацио-
нален форум по дентална медицина, който ще 
се проведе на 9 – 11 октомври 2020 година в град 
Банско.

НОВА ДАТА ЗА ТРЕТИ 
НАУЧЕН КОНГРЕС 
„НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА”. 
На 30 и 31.10.2020г. на територията на Факул-
тета по дентална медицина в гр. Пловдив ще се 
проведе Трети Научен конгрес на ФДМ – Плов-
див, съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и 
практика – ръка за ръка”. 

Вирусът атакува не само телата ни, но и ежедневи-
ето ни, навиците ни, работата ни, отношението към 
ближния ни, финансите ни…

За доизграждането на Националната здравна ин-
формационна система правителството отпусна 

допълнително 2 милиона лева. Парите са предназна-
чени за Министерство на здравеопазването. Това са 
средства, които се предоставят в рамките на три го-
дини – 2020, 2021 и 2022 година, за пълното изграж-
дане на Националната здравно-информационна 
система, което означава, че в България най-накрая 
би трябвало да имаме електронно здравеопазване. 
Необходимите средства за изпълнение на новите 
мерки на правителството ще се осигурят в рамките 
на очакваното изпълнение на консолидираната фи-
скална програма за 2020 г. и при необходимост чрез 
актуализации на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г.

КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА 
ОЩЕ 2 МЛН. ЛЕВА  
ЗА ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На 14 август в залата на Минис-
терството на здравеопазването бе 
подписан анекс към Националния 

рамков договор 2020-2022 г. за дентални 
дейности от страна на излъчените пред-
ставители на БЗС и НЗОК.

Предисторията:
Епидемичната обстановка в страната 

изискваше нетрадиционни мерки за спра-
вяне със здравните и икономическите 
аспекти на кризата. От една страна бяха 
лекарите по дентална медицина (лдм), 
които имат договор с НЗОК, от друга 
тези които не работят с Касата. За всички 
лдм прекъсването на работата с пациен-
ти и сривът по средата на март 2020 г., с 
продължение през месеците април и май 

представляваше изключително изпита-
ние.

Българският зъболекарски съюз успя 
да подкрепи сериозно редовните си чле-
нове. За първи път в подобна обстановка 
БЗС бе принуден да предприеме действия 
и решения чрез своите структури и Кри-
зисния оперативен щаб.

На стр. 2

НРД 2020-2022

От 1 септември ще бъдат увеличени цените на всички дейности за деца 
и възрастни, с изключение на високоспециализираните и протезите 

БЗС ПОДПИСА АНЕКС КЪМ 
НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ 
ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА 2020-2022 Г.

Д-р Светослав Гачев, д-р Георги Димов, д-р Николай Шарков, зам.-министър Жени Начева, председателят на БЛС, д-р Иван 
Маджаров, министър Костадин Ангелов и представители на БЛС при подписването на Анекс към НРД-2020-2022

АКАДЕМИЧНО
АКАД. ПРОФ. Д-Р  
Л. ТРАЙКОВ Е ИЗБРАНИЯТ 
РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ

Той бе избран с 330 
гласа “за” от общо 

356 гласували на 
Редовно отчетно-

изборно събрание на 
университета, което 

се проведе в зала  
3 на НДК. 

ОФИЦИАЛНО 
ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ Д-Р 
НИКОЛАЙ ШАРКОВ...
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  #КОЛОНКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вирусът атакува не само телата ни, но и 
ежедневието ни, навиците ни, работа-
та ни, отношението към ближния ни, 

финансите ни…
Но след като премина първичният шок на-

шата, човешка същност постепенно взе до се 
възстановява, бавно, много бавно. И това ще 
бъде един много дълъг процес.

Предстоят тежки месеци и години. Воде-
щите световни икономики са в рецесия, кое-
то преведено означава период на временен 
спад в икономическата активност и произ-
водството, увеличаване на безработицата и 
други в резултат на продължителна инфла-
ция. Светът влиза в рецесия. Европейския 
съюз се тресе от индивидуализъм. Въпреки 
финансовите инжекции, малките и по-бедни 
държави ще трябва да се оправят сами.

На фона на всичко това какво се случва в 
нашата страна от гледна точка на денталната 
медицина, от гледната точка на едно съсло-
вие?

Изведнъж кабинетите останаха празни 
или бяха затворени. Причините бяха, и са, 
ясни, напълно ясни.

Ръководството на БЗС не се забави нито 
ден с реакцията си за овладяване на кризис-
ното положение в бранша! След обявяване 
на извънредното положение на 13 март вед-
нага създадохме Кризисен щаб на БЗС и 
още на 19 март изпратихме, публикувахме, 
разпространихме инструкции/препоръки 

за работа в денталните ни клиники, които 
да опазят здравето на колегите ни, персона-
ла им и, естествено, на пациентите ни. Тези 
инструкции са валидни и до този момент! 
Повечето страни и световни здравни орга-
низации публикуваха такива дълго време 
след нас!

Спешно разгледахме и финансовия аспект 
от пандемията. Трябваше да предпазим на-
шите клиники от финансовия удар, който 
предстоеше и предвидихме. Удар, който 
щеше да доведе до тежки финансови задъл-
жения на колегите и до неизбежни фалити! 
Веднага започнаха предварителни разговори 
с председателя на Комисията по здравеопаз-
ване на Народното събрани, с депутати от 
различните парламентарни групи, с минис-
търа на здравеопазването, с председателя на 
Надзорния съвет на НЗОК, с управителя на 
НЗОК, с министъра на труда и социалната 
политика и др. Ние отстоявахме, отстоява-
ме и ще отстояваме нашите искания с добре 
подготвени и обосновани анализи и предло-
жения, на които трудно може да се опонира 
или откаже. 

Резултатите са видими и наистина поло-
жителни и успешни:

НЗОК 

• изплащане ежемесечно на 85% от сред-
ната заработка за м. януари или средната за-

работка за месеците февруари и март (взети 
заедно) на всички договорни партньори без 
тези средства да се връщат или отработват! 
Помните, надявам се, медийните ми изяви и 
колко усилия, нерви и здраве костваше съз-
далата се ситуация! Изплащането ще про-
дължи до края на годината.

• Увеличение с 10% на цените, заплащани 
от НЗОК, на всички дентални дейности (без 
протезите и ВСД), което ще е валидно от 1 
септември т.г. Цените се увеличават с левове 
и всеки договорен партньор ще получи сред-
но над 1400 лева допълнително. 

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Възможност за колегите да кандидатстват 
за еднократна помощ до 10 000 лв. до края 
на годината. По неофициални данни доста от 
колегите са кандидатствали и са одобрени.

МЯРКАТА „60 НА 40“ ЗА ЗАПАЗВАНЕ 
НА РАБОТНИ МЕСТА

Тя не важеше за нас, но успяхме да вклю-
чим лекарите по дентална медицина и в нея!   

Всички тези постижения не могат да бъдат 
пренебрегнати и отхвърлени от най-големи-
те хейтъри. И въпреки всичко пак са обруга-
ват добрите, искрени усилия и постигнатото 
до този момент. Но това са горчивите хапо-

ве, които всеки, който работи безкористно, 
трябва да преглътне и да продължи напред! 

Адекватните действия в този тежък пери-
од, който продължава и днес, бяха и са бла-
годарение на Управителния съвет на БЗС, 
Кризисния щаб на БЗС, на Комисията по 
рамковото договаряне и на всички вас, които 
ни поддържахте и поддържате, подкрепяхте 
и подкрепяте безрезервно!

Пред БЗС предстоят дни, месеци, годи-
ни на сериозни предизвикателства. 

Какви ще бъдат последователните и адек-
ватни действия на нашата организация ще 
реши на първо място предстоящия Управи-
телен съвет, на който ще направим отново 
задълбочен анализ на съсловните проблеми 
в тази криза, ще оценим постигнатите ком-
пенсаторни мерки, а така също, с поглед 
към непосредственото бъдеще, ще се на-
бележат насоките за запазване здравето на 
българските лекари по дентална медицина, 
стабилизиране на доходите, включително и 
ще се обсъдят финансовите измерения на 
денталните дейности за догодина по НРД 
2020 – 2022. За провеждането на Управи-
телния съвет ще се вземат всички възмож-
ни противоепидемични мерки, за да можем 
да опазим здравето на участниците в него.

С уважение ваш: 
Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

ЗА ВИДИМИТЕ И УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ В 
НАЙ-ТЕЖКОТО ВРЕМЕ ЗА СЪСЛОВИЕТО

НРД 2020-2022

БЗС ПОДПИСА АНЕКС КЪМ  
НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА 
ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020-2022 Г.

От стр.1
Бе предприет непрекъснат на-

тиск върху институциите на всич-
ки нива, включително МЗ, НЗОК 
и парламентарните комисии, на-
родни представители и др., което 
доведе до решението, прието от 
НС в “ЗИД на Закона за мерките и 
действията по време на извънред-
ното положение “/чл.15а/, до изме-
нение и допълнение на НРД и при-
емането на Методика по чл.122а, 
който има безвъзмезден характер. 
С тези документи се постигна 
много, много сериозен пробив за 
финансиране на изпълнителите на 
дентална помощ с 12 750 000 лв. 
всеки месец по време на извънред-
но положение. Тази сума бе 85 % 

от изплатената за дентална касова 
дейност за януари. Това, означа-
ва оптимално постигане на около 
100% за разпределяне кризисно от 
месечния бюджет за 2020 г.

За първи път се получават сред-
ства по този начин от лдм. И не, 
нямаше връщане на средства, въ-
преки „бурята“ разразила се в со-
циалните мрежи по този повод.

За тези лдм, които не работят с 
НЗОК бяха създадени други въз-
можности, като редица кредитни 
облекчения, както и включването 
в оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ за микро 
и малки предприятия. Резултатите 
от активното участие на лдм, след 
оповестяването от БЗС на тази въз-
можност са видни в прегледните 

екселски таблици, публикувани 
онлайн. Финансовото измерение 
не е за пренебрегване при спазване 
на всички изисквания за участие, а 
те не са малко.

АНЕКСЪТ КЪМ 
НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ 

ДОГОВОР 2020-2022 Г.

Настоящият анекс с допълнител-
ни финансови средства е вече факт.

Този анекс е несъмнено положи-
телен факт и хубаво събитие. Но то 
не е дадено свише и не ни е даром 
за колегите зъболекари.

То бе извоювано!
Какво точно бе извоювано от 

БЗС.
Първо, НЗОК през август из-

лезе с становище да прекрати 
компенсациите от 85% на из-
пълнителите на дентална помощ 
(ИДМ). Извоювано бе - тази ос-
новна антикризисна мярка да 
бъде изплащана до КРАЯ НА 
2020 г.

Второ, на високо администра-
тивно ниво бе решено с 10% да 
се увеличат парите само на бол-
ничната помощ. Ръководството 
на съюза успя да вземе това уве-
личение и за лекарите по дентал-
на медицина.

Трето, получихме официално 
предложение да се сключи анекс 
само с 2.5% увеличение на цени-
те на някои дейности. Натискът 
доведе до увеличение на прак-
тика с 10% на всички основни 
дейности т.е. усвояване от нас на 
допълнителни 10 000 000 лв. за 
три месеца.

Дали това е малко. Средно 
това са около 2000 лв. на ИДП за 
тримесечие.

Средствата за заплащане на дей-
ностите са с източник резервът по 
бюджета на касата и с тях ще бъдат 
увеличени всички дейности в пър-
вичната дентална помощ за деца и 
възрастни. 

Среща с министъра на здраве-
опазването проф. Костадин Ан-
гелов във връзка с денталните 
дейности преди подписването на 
Анекса

В жаркия ден на 13 август бе 
проведена и среща с министъра на 
здравеопазването проф. Костадин 
Ангелов, управителя на Здравната 
каса проф. Петко Салчев, пред-
седателя на Надзорния съвет на 
НЗОК и зам.-министър Жени На-
чева, зам.-министър Бойко Пенков, 
който е и член на НС на НЗОК, с 
председателя на УС на Българския 
зъболекарски съюз д-р Николай 

Шарков и зам.-председателите на 
съсловната организация д-р Свето-
слав Гачев и д-р Георги Димов. 

Именно на тази среща бе офици-
ално обявено, че с близо 10% ще се 
увеличат стойностите на дентал-
ните дейности, които плаща здрав-
ната каса. 

Индексирането на цените е част 
от кризисните мерки за справяне с 
епидемията от КОВИД-19. Сред-
ствата за увеличението възлизат на 
10 млн. лв. и са част от резерва на 
касата, който е предназначен да се 
покрие по-големия обем дейности 
от плануваното. Заради пандемия-
та обаче много от пациентите от-
ложиха лечението си и работата на 
повечето лечебни заведения и спе-
циалисти намаля драстично.

С подписания Анекс по отноше-
ние на денталната помощ: от 1 сеп-
тември ще бъдат увеличени цените 
на всички дейности, с изключение 
на високоспециализираните и про-
тезирането с приблизително 10 %. 
Това ще доведе до увеличаване на 
средномесечните плащания за из-
вършената дейност през последни-
те месеци на годината.

„Българският зъболекарски 
съюз за пореден път проведе пра-
гматични и ползотворни прегово-
ри с Надзорния съвет на Касата, с 
участието на министъра на здра-
веопазването и увеличението с 10 
%, което договорихме, ще послу-
жи за увеличаване на трудовите 
възнаграждения, а качеството на 
предлаганата дентална дейност ще 
бъде запазено и дори подобрено.“ 
Това каза председателят на УС на 
Българския зъболекарски съюз д-р 
Николай Шарков по време на под-
писването.

На този етап не се налага акту-
ализация на бюджета на НЗОК, 
уточни зам.-министър Начева.

ДМ 

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, управителят на Здравната каса проф. Петко 
Салчев, председателят на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър Жени Начева, по време на среща-
та с председателя на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков и зам.-председателите 
на съсловната организация д-р Светослав Гачев и д-р Георги Димов на 13 август.

С Ъ С Л О В Н И
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От 01.10.2020г. небитовите клиенти  
ще трябва да закупуват електрическа енергия от 
избран от тях доставчик (търговец) на свободния 

пазар по договорени цени

ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ БР. 59/26.06.2020 Г.)

Според последните про-
мени в Закона за енерге-
тиката от 26 Юни 2020, 

всеки “небитов потребител” на 
електроенергия до 01 Октом-
ври 2020 г., трябва да си избере 
търговец за доставка на елек-
троенергия. Такива небитови 
потребители са и денталните 
практики, независимо от фор-
мата на регистрация.

Срокове в Закона за енер-
гетиката:
•	 до 01 Октомври 2020 г. 

трябва да се сключи договор 
за покупка на електроенергия 
от лицензиран търговец, като 
ако това не се направи ще се 
получава ел. енергия до 30 юни 
2021, но със задължителен до-
говор с досегашния доставчик. 
•	 до 30 Юни 2021 г. трябва 

окончателно да се избере ли-
цензиран търговец от следния 
регистър https://portal.dker.bg/
registri/litsenzii

Ако след тази дата не е из-
бран търговец, то той ще бъде 
назначен служебно. 

Небитовите потребители 
на електроенергия ниско на-
прежение (НН) на свободния 
пазар

В случай, че до30.06.2021 
година не-битовите клиенти 
не са избрали доставчик –тър-
говец на електроенергия, дос-
тавките няма да бъдат прекра-
тени, но от 01.07.2021 г., ще се 
осъществяват от Доставчик от 
Последна Инстанция(ДПИ), 
притежаващи съответна-
та лицензия. Дружества с 
лиценз:•“НЕК” ЕАД –Лицен-
зия NoЛ-408-17/01.07.2013 г. за 
26 г.;•“ЕНЕРГО-ПРО Продаж-
би” АД –Лицензия NoЛ-410-

17/01.07.2013 г .за 26г.;•“ЧЕЗ 
Електро България” АД –Ли-
цензия NoЛ-409-17/01.07.2013 
г.за 26 г.;•“EVN Електроснабдя-
ване” ЕАД –Лицензия No -413/ 
8.07.2013за 26 г.;•“ЕСП Златни 
пясъци” ООД –Лицензия NoЛ-
411-17/01.07.2013 г. за 26 г. 

Цената на продаваната елек-
троенергия от ДПИ като пра-
вило е значително по-висока 
от цената на свободния пазар, 
така че небитовите потребите-
ли имат интерес от сключване 
на договор за доставка на ел. 
енергия с лицензиран търговец 
не по-късно от 30.06.2021 г. 

Месечната фактура, изда-
вана от търговец (доставчик 
на либерализирания пазар) на 
електроенергия включва:
•	 цена на консумираната 

активна ел. енергия (много по–
ниска в сравнение с регули-
рания пазар и се определя на 
пазарен принцип в зависимост 
от търсенето, предлагането и 
потреблението);
•	 такса ”Задължения към 

обществото” (заменяща би-
вшите такси „зелена енергия”, 
„кафява енергия” и „невъзста-
новяеми разходи”) – заплаща 
се на Обществения доставчик 
на електрическа енергия (НЕК 
ЕАД) през съответния достав-

чик (търговец) на либерализи-
рания пазар на електрическа 
енергия (определя се от КЕВР);
•	 акциз, ако клиента не е 

физическо лице – заплаща се 
на Държавата през съответния 
доставчик (търговец) на ли-
берализирания пазар на елек-
трическа енергия (цената се 
определя от Държавата чрез 
Министерство на финансите и 
Национална агенция за прихо-
дите);
•	 ДДС – заплаща се на Дър-

жавата през съответния достав-
чик (търговец) на либерализи-
рания пазар на електрическа 
енергия.

Услугите за пренос и достъп 
към електроразпределителната 
и електропреносната мрежи 
стоят извън свободния пазар. 
Всеки клиент, присъединил 
обекта си към либерализирания 
пазар, продължава да заплаща 
за тях на Електроразпредели-
телните предприятия (ЕРП) 
по регулирани цени. Клиентът 
има право да поиска издаване 
на единна фактура, издавана 
от доставчика на електриче-
ска енергия (търговец), който 
ще префактурира съответните 
суми за пренос, достъп и раз-
пределение към съответното 
ЕРП.

Съгласно промените в Зако-
на за енергетиката, крайният 
снабдител в качеството си на 
настоящ доставчик следва да 
изпрати уведомление до свои-
те небитови клиенти за пред-
стоящото преустановяване на 
доставката по регулирани цени 
считано от 01.10.2020 г. Също 
така, крайният снабдител след-
ва да публикува на интернет 
страницата си списък на всич-
ки небитови клиенти.

  #АКАДЕМИЧНО

Заместник ректор по СДО и УБК е доц. 
Елица Деливерска-Александрова от ФДМ

АКАД. ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ Е 
ИЗБРАНИЯТ РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, 
дмн е новият ректор на МУ-София. 
Той бе избран с 330 гласа “за” от 

общо 356 гласували на Редовно отчетно-
изборно събрание на университета, което 
се проведе в зала 3 на НДК. Делегатите 
избраха и акад. проф. д-р Ваньо Митев, 
дбн за нов председател на Общото събра-
ние. Той замести на поста проф. д-р Генчо 
Начев, който бе начело на общото събра-
ние четири мандата. 

На редовно заседание, Академичният 
съвет на МУ-София избра заместник-
ректори на учебното заведение за мандат 
2020-2024 г. Това са зам.-ректорът по нау-
ка и акредитация проф. Валентина Петко-
ва-Димитрова, зам.-ректорът по учебната 
дейност проф. д-р Каролина Любомиро-
ва, зам.-ректорът по „СДО и УБК“ доц. 
д-р Елица Деливерска и зам.-ректорът по 
международна интеграция и проектно фи-
нансиране проф. д-р Цветалина Танкова.

Акад. Трайков остана единственият кан-
дидат за приемник на досегашния ректор 
– проф. д-р Виктор Златков, дм. Другият 
претендент за поста бе проф. Костадин 
Ангелов, който си направи отвод, защото 
преди дни стана здравен минситър.

Новият ректор е завършил МУ-София 
през 1983 г. Работи 9 години като из-

следовател в INSERM Unit 324, Париж, 
Франция. През 1999 г. е хабилитиран като 
ръководител на научни изследвания в Ме-
дицинския факултет Cochin Port-Royal, 
в Университета Rene Descartes в Париж. 
През 2002 г. е избран за университетски 
професор по невронауки от Националния 
университетски съвет на Франция. След 
завръщането си в България продължава 
изследователската си дейност и ръковод-
ството на Центъра по паметови наруше-
ния към Александровска болница. През 
2007 г. става началник на Клиниката по 
Неврология в болницата, а от 2009 г. до 
2013 г. е нейн директор. От 2008 г. до 2012 
г. е заместник-декан на Медицинския фа-
култет в МУ-София. Оглавява Центъра по 
дементология, признат като един от 40-те 
Centers of Еxcellence в Европа за изследо-
вателска работа в областта на болестта на 
Алцхаймер. Акад. Трайков е учен с над 
150 научни труда, от които 75 са статии в 
едни от най-елитните медицински списа-
ния в света.

„Идеите ми съответстват с политиката 
на МОН за развитието на Медицински 
университет“, заяви в експозето си пред 
делегатите акад. Трайков като очерта при-
оритетите в бъдещата си работа по отно-
шение на обучението на студентите.

Кирил Ананиев симво-
лично предаде поста 
си на новия здравен 

министър проф. д-р Коста-
дин Ангелов.

Двамата обсъдиха воде-
щите приоритети и проекти, 
които са ключови за сектор 
Здравеопазване. „Огранича-
ване разпространението на 
COVID-19 в страната, под-
крепа за работещите в сфе-
рата на здравеопазването и 
реализацията на проекта за 
изграждане на Национална-
та здравна информационна 
система са сред основните 
ми приоритети“, заяви но-
вият здравен министър. 

От своя страна Кирил 
Ананиев посочи, че и от Ми-
нистерството на финансите 
ще продължава да работи 
в подкрепа на българското 
здравеопазване и винаги ще 
бъде насреща да подпомага 
дейността на ръководния 
екип на Министерството на 
здравеопазването.

Проф. Костадин Ангелов 
е начело на болница "Алек-
сандровска" от 10 март 2013 
г. Завършил е медицина в 
Медицинския университет 
в София през 2004 г. Магис-
тър е и по обществено здра-
ве и здравен мениджмънт, 
както и по финанси.

През 2015 година придо-
бива магистърска степен и 
по финанси от Университет 
за национално и световно 
стопанство в София.

От 2004г. до 2006г. е ле-
кар-ординатор в Спешно 
отделение – Шокова зала 
към ЦСМП – София област 
на територията на УМБАЛ 
„Св. Анна". След 2006 годи-
на е хирург в Клиниката по 
хирургия, УМБАЛ „Алек-
сандровска” – София. В пе-
риода 2008г. – 2011 е заемал 

длъжността главен админи-
стративен лекар на Клини-
ката по хирургия, УМБАЛ 
„Александровска” – София, 
а от 2006 г. до 2011г. е за-
веждащ Учебна дейност 
на Катедрата по хирургия, 
Медицински Университет 
– София. През 2013 година 
поема ръководния пост в 
УМБАЛ ”Александровска” 
в София.

В преподавателската си 
дейност има изнесени мно-
жество лекции по хирургия 
на студенти по медицина, 
студенти по дентална ме-
дицина, стажант лекари, 
специализанти и докторан-
ти по хирургия. Съавтор е 
в 2 учебника по хирургия 
за студенти по медицина, 
специализанти и млади ле-
кари. В научната си дейност 
има редица публикации в 
български и международ-
ни списания, реферирани и 
индексирани в световно из-
вестни бази данни с научна 
информация. Получава при-
знанието за „Най – добър 
преподавател" на студенти-
те медици от випуск 2012 
г. През 2015 година е удос-
тоен с наградата „Проф. 
д-р Парашкев Стоянов” за 

високи постижения в облас-
тта на медицинската наука и 
преподаване.

ПЪТЯТ МУ ОТ 
ХИРУРГИЯТА ПРЕЗ 
ФЕЙЛЕТОНИТЕ И 

„СЪРВАЙВЪР“

Доктор Ангелов се увли-
ча по писането. Предпочита 
фейлетони и есета. Заглави-
ето на последното му есе е 
“Истината като лъжа”.

“Доста често пиша разни 
неща. По-голяма част от тях 
не ги публикувам, защото 
позицията, която заемам, 
изисква да бъда баланси-
ран, да бъда разумен, защо-
то тя е съпроводена с мно-
го отговорности и не мога 
да си позволявам да правя 
това, което искам, заради 
интересите на болницата и 
на моите приятели, които 
работят там”, казва новият 
министър. 

Костадин Ангелов е из-
вестен и като “лекарят от 
Сървайвър”, защото при-
дружава екипа по време на 
снимките в няколко сезона 
на предаването и спаси жи-
вота на един от участниците 
в него.

ПРОФИЛИ

НОВИЯТ ЗДРАВЕН 
МИНИСТЪР Е ПРОФ. Д-Р 

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

След близо две години 
обсъждания, някол-
ко крайни срока за 

влизане в сила и огромна 
съпротива от страна на биз-
неса, Министерството на 
финансите в крайна сметка 
се отказва окончателно да 
въвежда новите изисква-
ния за касовите апарати. В 
кратко съобщение на сайта 
на ведомството се казва, че 
заложените в Наредба Н-18 
изисквания за отчитане на 
продажби чрез софтуер за 
управление на продажби в 
търговските обекти (СУП-
ТО) са допълнителна адми-
нистративна тежест, която е 
недопустима в условията на 
пандемията от COVID-19.

За въвеждането на новите 
изисквания се застъпваше 
най-силно бившият финан-
сов министър Владислав 
Горанов, който публично 
защитаваше необходимост-

та от тях, за да се бори си-
вия сектор. Бизнесът от своя 
страна обясняваше, че има 
много недомислени неща, 
които само усложняват дей-
ността на търговските обек-
ти.

Последният срок за въвеж-
дането на новите изисквания 
в Наредба Н-18 бе 1 януари 
2021 г. Преди това имаше 
срок до 1 август 2020 г. и 
т.н. В началото на юни беше 
съобщено, че държавата и 
бизнесът са постигнали кон-
сенсус за редица промени в 
проекта за промяна на спор-
ната наредба. Експертите на 
НАП са разгледали общо 
105 предложения на бизне-
са, като две трети от тях са 
приети, става ясно след сре-
ща тази седмица между биз-
неса, НАП и представители 
на финансовото министер-
ство, сред които и министър 
Владислав Горанов.

Новият финансов минис-
тър Кирил Ананиев очевид-
но смята, че промените не 
са удачни в настоящата си-
туация и ще бъдат внесени 
промени в Закона за данък 
върху добавената стойност 
(ЗДДС) за отмяна на изис-
кванията за СУПТО. 

След влизането в сила 
на промените в ЗДДС, Ми-
нистерството на финансите 
има готовност да приведе 
Наредба Н-8 от 2006 г. за 
регистриране и отчитане 
чрез фискални устройства 
на продажбите в търговски-
те обекти, изискванията към 
софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби 
чрез електронен магазин, в 
съответствие с него и да от-
мени въведените технически 
и други изисквания по отно-
шение на СУПТО, се казва 
още в съобщението на МФ.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 
СЕ ОТКАЗВА ОКОНЧАТЕЛНО  
ДА ВЪВЕЖДА ПРОМЕНИТЕ 
ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
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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. 

За он-лайн стрийминг на сайта: www.blagoevgrad.wstream.eu
При банков превод задължително трябва да се съдържат имената на подателя и ЛПК, 

като в описанието да е записано изрично, че се заплаща за НФДМ гр. Банско 2020 год. 
он-лайн.

Банковата сметка е: BG98BPBI79221044534102 – Юробанк България АД Получател: 
РК на БЗС-Благоевград

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

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГР. БАНСКО – 

09-11.10.2020 ГОД.

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД

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

10.10.2020 год.
7.30 – 9.00ч.
9.00 – 10.00 ч.

10.00 – 10.30ч.

Регистрация
„Контролирана биофилм терапия”
Лектор: Д-р Борис Раденков
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:Проф. д-р Росен Коларов
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. Меди-
ко-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.

09,00-16,00ч.
Хотел  
Евелина палас 

09,00-15,00ч.
Гранд  
хотел Банско

11.10.2020 год.

10,00 – 13,00ч.
Гранд  
хотел Банско

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

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

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

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Официално възражение от д-р Николай 
Шарков пред Комисията по здравеопазване 

на 44-то Народно събрание във връзка с 
данните в Годишния доклад за състоянието 

на здравето на гражданите

ПРЕЗ 2018 Г. БРОЯТ НА 
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА Е БИЛ 9300. 

ПРЕЗ 2019 Г. – 9681

Публикуваме откъс 
от стенограмата 
на проведеното на 

21 май 2020 г. заседание на 
Комисията по здравеопаз-
ване на 44-ото Народно съ-
брание, където бе разгледан 
Годишния доклад за състоя-
нието на здравето на граж-
даните. 

Документът представя 
състоянието и тенденции-
те в динамиката на основ-
ните показатели, характе-
ризиращи общественото 
здраве през 2018 г. В доклада 
са представени и дейности-
те по опазване на общест-
веното здраве, държавния 
здравен контрол, изпълне-
нието на имунизационния 
календар, програмите, про-
ектите и плановете в об-
ластта на общественото 
здраве. 

Представени са данни за 
финансирането на здрав-
ните дейности, човешки-
те ресурси в системата, 
дейността на лечебните 
заведения, финансирана от 
бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса 
и от държавния бюджет, 
фармацевтичния сектор и 
лекарствената политика.

Чрез документа се отчи-
та и изпълнението на На-
ционална здравна страте-
гия 2020. 

Заседанието бе проведено 
в присъствието на бившия 
вече министър на здравео-
пазването Кирил Ананиев, 
зам.-министри, депутати, 
членове на Комисията по 
здравеопазването, журнали-
сти и гости.

Д-р НИКОЛАЙ 
ШАРКОВ, 
председател на БЗС: 

Уважаема госпожо пред-
седател, уважаеми дами и 
господа народни предста-
вители, уважаеми господин 
министър, уважаема гос-
пожо заместник-министър, 
уважаеми заместник-ми-
нистър, гости, и естествено, 
председатели на съсловни 
организации! Аз прегледах 
Доклада и той е доста дебел, 
както е разпечатан в този 
вид. Той е пред госпожа На-
чева. Естествено, акценти-
рах моето внимание върху 
извънболничната дентална 
помощ. Крайно време е да 
споделя с Вас един проблем. 
Между другото, по принцип 
Докладът е доста изчерпа-
телен и доста адекватен. И 
в другите абзаци, касаещи 
денталната помощ, е изклю-
чително точен. Но тук има 
един голям проблем, който 
датира от минимум, мини-
мум казвам, 7 – 8 години. 
Ще Ви кажа точно какъв е 
проблемът и няма да бъда 

многословен, няма да Ви за-
лея със логорея.

На стр. 79, т. 2.5.3. – из-
вънболнична дентална 
помощ, пише: „Първична 
извънболнична дентална 
помощ“. На четвъртия ред 
от изложението се казва, че 
„Има ръст на денталната ме-
дицина в първичната извън-
болнична дентална помощ 
с 3% – от 6503 лекари по 
дентална медицина или ле-
чебни заведения, защото не 
се конкретизира, на 6701“, 
при което за поредна годи-
на се случва нещо, което аз 
не мога да възприема и да 
Ви кажа колко години е тази 
борба. Ако са лечебни заве-
дения, то е взета бройката 
лечебни заведения, които 
са приблизително равни на 
бройката лечебни заведения, 
имащи договор с Национал-
ната здравноосигурителна 
каса. Ако е бройка зъболека-
ри, ами тази бройка зъболе-
кари е с 3000 по-малко, 3000 
по-малко, тоест една трета 
лекари по дентална медици-
на отсъстват от този доклад. 
И ще Ви дам примери.

През 2015 г. до министъра 
на здравеопазването относ-
но неточен брой лекари по 
дентална медицина, защото 
с Националния статисти-
чески институт ние водим 
някаква преписка и тази 
преписка днес ще Ви я кажа. 
Уточняваме, че посоченото 
число е невярно. Спирам 
дотук, това са оригиналните 
писма.

Идвам по-насам. През 
2018 г. до господин Цветар-
ски – това е шефът на На-
ционалния статистически 
институт, на база на негово 
писмо, защото всяка година 
Националният статистиче-
ски институт иска данни от 
нас. Ние съобщаваме броя: 
2018 г. ние сме 9300 лека-
ри по дентална медицина. 
2019 г. отново на отговор 
на писмо от Националния 
статистически институт 
съобщаваме, че сме 9681 
лекари по дентална меди-
цина. И тази година, уважа-
еми дами и господа народни 
представители, отново от-
говаряме на писмо на гос-
подин Цветарски, че тази 

година месец януари преди 
пандемията, сме 9863, като 
влизат и 260 редовни чле-
нове, които не упражняват 
професията.

Кажете ми как да излезем 
от тази ситуация? Лечебни-
те заведения може би са със 
1000 по-малко, тоест ще бъ-
дат 8863. Най-накрая искам 
някаква намеса Национал-
ният статистически инсти-
тут да си свърши работата. 
Защо е това? Цифрата е из-
ключително важна, защото 
след 79 страница се правят 
изчисления и се дават про-
центи. Ако погледнете 80 
страница и следващата 81 
страница, всички тези из-
числения, базирани на тези 
цифри, са неверни. А този 
доклад не е само за вътреш-
на употреба, той е и за упо-
треба в Европейския съюз. 
Отделно ние даваме статис-
тики, статистически данни 
към Евростат като съслов-
на организация, като член 
на Съвета на европейските 
зъболекари и като член на 
Световната дентална феде-
рация. Благодаря Ви за вни-
манието. Надявам се, че сте 
ме разбрали.

Отговор на 
министъра 
на здравеопазването 
КИРИЛ АНАНИЕВ: 

Доктор Шарков, прав сте! 
Прав сте за цифрите, които 
посочихте и причината е 
това, че тези цифри са взе-
ти от отчета на Национал-
ната здравноосигурителна 
каса. Това, което можем да 
направим, само че не сега и 
веднага, е след изграждане-
то на Националната здравна 
информационна система, 
когато се получава инфор-
мацията за целия сектор, 
тогава те ще влязат вътре в 
тази отчетност. Сега, даже в 
момента, нямаме конкретни 
данни за обем, дейности, и 
така нататък. Тогава, когато 
я въведем, тя ще бъде адек-
ватна както по отношение 
на персонала, на хората, зъ-
болекарите и не само те, но 
и на дейностите, които се 
извършват. Прав сте в забе-
лежката си.
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СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (FDI) В 
ОТГОВОР НА ПОСЛЕДНИТЕ НАСОКИ НА СЗО, 

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОРАЛНИ 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

14 август 2020 г. СЗО

Предоставянето на услу-
ги за орално здраве може 
да продължи по време на 

COVID-19, но трябва да съответ-
ства на официалните препоръки 
на национално, поднационално 
или местно ниво.

Световната дентална феде-
рация публикува на 7 август т.г. 
това изявление в отговор на съ-
общението на Световната здравна 
организация (СЗО) за разглеждане 
на Съображенията на Световната 
здравна организация за предоста-
вяне на основни услуги за орално 
здраве в контекста на COVID-19.

Неправилно тълкуване на до-
кумента на СЗО доведе до ши-
роко объркване и разпростра-
нение на неточна и подвеждаща 
информация в някои медии. FDI 
и асоциациите на членовете й се 
ангажират да гарантират безо-
пасността и благополучието на 
общностите и пациентите, които 
обслужват. Противно на последна-
та информация в медиите, хората 
могат спокойно да посетят зъбо-
лекаря си и да използват услуги 
за орално здраве в контекста на 
COVID-19, ако разпоредбите на 
дадената държава позволяват това.

В рамките на предоставени-

те Съображения СЗО заявява, че 
оралните здравни услуги – вклю-
чително рутинните орални здрав-
ни грижи като контролни прегле-
ди, почистване на зъбен камък и 
профилактика, могат да продъл-
жат по време на пандемията от 
COVID-19 в онези страни, в които 
е имало значително намаляване на 
предаването на вируса по дифузен 
път в общността и се свежда само 
до клъстерни случаи. 

FDI смята, че публикацията на 
СЗО може само да даде насоки, а 
не е ръководство – т.е. няма как да 
осигури единно решение за всич-
ки случаи. Следователно, офици-
алните препоръки и ръководства, 
които вече действат на национал-
но, поднационално или местно 
равнище варират помежду си и 
трябва да бъдат следвани в съот-
ветната държава.

FDI настоява, че оралното 
здраве е от съществено значение 
за поддържането на цялостното 
здраве и рутинните грижи са не-
обходими за ранното откриване, 
профилактиката и превенцията 
на оралните заболявания. FDI 
се застъпва за това, че трябва да 
се използва всяка възможност за 
разпространяване на призиви за 
поддържане на добро орално здра-

ве и профилактика, за да се намали 
нуждата от излишни посещения 
при зъболекаря. В същото време 
правителствата трябва да осигурят 
непрекъснат и справедлив достъп 
до основните услуги на оралното 
здравеопазване, както и обезпеча-
ването на адекватни лични пред-
пазни средства (ЛПС), за да се из-
бегне още по-голяма тежест върху 
здравните системи в бъдеще.

FDI и неговите около 200 асо-
циации-членове в 130 държави са 
въвели мерки, за да гарантират, че 
пациентите и персоналът са адек-
ватно защитени от риска от инфек-
ция, за да се избегне вирусното 
предаване, като:

• скрининг и приоритизиране на 
пациенти;

• прилагане на строги мерки за 
хигиена на ръцете и дезинфекция;

• обезпечаване на наличието и 
правилното използване на ЛПС от 
целия персонал;

• налагане на физическа дистан-
ция и използване на маски от па-
циентите в чакалните;

• използване на телестоматоло-
гия за консултации на пациенти;

• провеждане на строги мерки 
за стерилизация на всички зъболе-
карски инструменти, устройства и 
оборудване;

• проветряване и добра вентила-
ция в денталните практики, за да 
се намали на рискът от предаване 
на COVID-19.

По-нататъшните изследвания на 
предаването на COVID-19, вклю-
чително особеностите за дентал-
ната практика, са от първостепен-
но значение, така че препоръките 
да се развиват спрямо новопостъ-
пилите данни. 

Следователно в работата се поз-
волява да се прилагат най-безопас-
ните протоколи за орално здравео-

пазване. FDI ще допринесе за тези 
данни, като публикува в най-скоро 
време ключови открития от меж-
дународно проучване, събрало 
информация от 92 национални 
дентални асоциации от 80 държа-
ви, с цел да се бъдат дефинирани 
общи стратегии, които са ефектив-
ни за превенцията и контрола на 
COVID-19 в условията на дентал-
ната медицина в световен мащаб.

Превод от английски: 
Е. Караянева

Междинно ръководство
3 август 2020 г., СЗО

Целта на документа е да отговори на 
специфичните нужди и особености на 
основните дейности за орално здраве в 

условията на COVID-19, в съответствие с опе-
ративните указания на СЗО за поддържане на 
основни здравни услуги.

Това междинно ръководство е предназначено 
за органите на общественото здравеопазване, 
отговорните за оралното здраве служители в 
министерствата на здравеопазването и рабо-
тещите в частния и публичния дентален здравен 
сектор. 

Документът може да бъде променен, когато 
се появи нова информация. По време на пандемия-
та COVID-19 ефективната превенция на орал-
ните проблеми и поддържането на добро орално 
здраве остават приоритет. 

На пациентите трябва да се дават съвети 
чрез дистанционни консултации или през социал-
ните медии да поддържат добра устна хигиена. 

ПРЕДАВАНЕ НА COVID-19  
ПРИ ОРАЛНИ ГРИЖИ

Предаването на SARS-CoV-2, вируса, причиня-
ващ COVID-19, може да се случи чрез директен, 
косвен или близък контакт със заразени хора, чрез 
заразени секрети като слюнка и дихателни секре-
ти, или чрез техните капчици, които са с диаметър 
> 5-10 μm. Капки с диаметър < 5 μm се означават 
като капкови ядра или аерозоли.

COVID-19 се предава главно по три начина при 
работа в устата на пациентите: 1) директно преда-
ване чрез вдишване на капчици, генерирани при 
кашлица или кихане; 2) директно предаване чрез 
излагане на лигавицата на очите, носа или устна-
та кухина на инфекциозни капчици; и 3) непряко 
предаване през заразени повърхности. Процеду-
рите за генериране на аерозоли (AGPs) са широко 
използвани в световен мащаб в лечебните заведе-
ния за орално здраве. AGP се определят като всяка 
медицинска, стоматологична и пациентска проце-
дура за орална грижа, която води до получаване на 
частици във въздуха с размер < 5 микрометра (μm) 
(аерозоли), които могат да останат суспендирани 
във въздуха, да изминават разстояние и да причи-
нят инфекция, ако бъдат вдишани.

Клиничните процедури, които използват обо-
рудване, генериращо пръски, причиняват аерозо-
лириране в зоната на лечение, което води до бързо 
замърсяване на повърхностите и потенциално раз-
пространение на инфекцията.

Рискът от предаване на COVID-19 във въз-
духа, когато се провеждат процедури, генери-
ращи пръски, не може да бъде изключен.

Дентални екипи работят в непосредствена бли-
зост до лицата на пациентите за дълги периоди от 
време. Тяхната работа включва комуникация лице 
в лице и често излагане на контакт със слюнка, 
кръв и други телесни течности, както и работа с 
остри инструменти. Следователно те са изложени 
на висок риск да бъдат заразени със SARS-CoV-2 
или да предадат инфекцията на пациенти. 

ОГРАНИЧАВАНЕ  
НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  

НА SARS-COV-2 ПРИ  
ОРАЛНИ ГРИЖИ

Световната здравна организация (WHO) съвет-
ва рутинните грижи в денталната медицина, които 
обикновено включват основни прегледи за състоя-
нието на оралното здраве, почистване на зъбите 
и превантивна грижа, да се забавят, докато не се 
постигне достатъчно намаляване на скоростта на 
разпространението на COVID-19 – от дифузното 
предаване към клъстерно, или съгласно официал-
ните препоръки на национално, поднационално 
или местно ниво. 

Същото се отнася и за естетичните стоматоло-
гични лечения. Трябва обаче да се осигурят ус-
ловия за провеждане на неотложни или спешни 
интервенции, касаещи денталното здраве, които 
са жизненоважни за запазването на денталното 
функциониране на човека, контрола на силна-
та болка, или осигуряване на добро качество на 
живот. Неотложни и спешни интервенции се на-
лагат при остри орални инфекции; при подуване; 
хронична инфекция; значително или продължи-
телно кървене; силна болка, която не може да се 
контролира с болкоуспокоителни; дентални ин-
тервенции, които се изискват като предварителна 
интервенция към други спешни процедури; както 
и при зъбна/орофациална травма. Ако денталният 
специалист има съмнения относно състоянието на 
даден пациент, то трябва бъде осигурено насочва-
не към специализирано лечебно заведение.

Навременното управление на неотложните или 
спешни интервенции в денталната медицина по-
мага пациентите да избегнат търсенето на лечение 
в спешните отделения на болниците, като по този 
начин се гарантира, че те остават на разположение 
за обслужване на лица, нуждаещи се от грижи, 
свързани с COVID-19.

ПРОВЕРКА И  
ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 
ПАЦИЕНТИ 

Ако е възможно, трябва да се проведе скри-
нинг на пациентите чрез виртуална/дистанционна 
технология, или по телефона. В противен случай 
триажът трябва да се извърши при пристигането 
в денталната практика. Целта на предварителния 
скрининг е да потвърди, че нуждаещите се от 
спешно или неотложно лечение пациенти нямат 
симптоми, предполагащи COVID-19 и не са били 
изложени на риск от заразяване.

Важно е да се отбележи, че не всички хора, 
заразени със SARS-CoV-2, проявяват симптоми. 
Безсимптомните носители на заразата могат да я 
предават на други хора.

Съображения за предоставяне на основни 
дентални дейности, предоставящи орално 
здраве в контекста на COVID-19 (Временни 
указания)

• Да се разработва, когато е възможно, дистан-
ционна оценка на спешни пациенти от денталния 
персонала въз основа на „трите А“(от английски- 
Advise; Analgesics; Antibiotics): Съветвам; Аналге-
тици; Антибиотици (когато е подходящо). 

• Ако спешна или спешна дентална помощ е 
необходима за пациент, който има или се подози-
ра, че има COVID-19, пациентът трябва да бъде 
насочен към специализирани служби за орална 
медицина с подходящи мерки за отделяне на въз-
можните случаи на COVID-19 от други пациенти. 

• Където е уместно, спешни или спешни интер-
венции могат да бъдат осигурени и при домашно 
посещение от специализиран екип за орално здра-
веопазване, прилагащ строги мерки за превенция 
и контрол на инфекциите, както е предписано на 
местно ниво. 

Предотвратяване на инфекция в денталните 
здравни заведения: 

- Персоналът, който извършва триаж на място, 
трябва да поддържа физическо разстояние от поне 
1 метър. В идеалния случай пространството тряб-
ва да е разделено от стъклена или пластмасова 
преграда, за да се създаде физическа бариера меж-
ду персонала, извършващ триаж, и пациентите. В 
области с дифузно разпространение персоналът, 
който извършва триаж, трябва да носи медицин-
ска маска през цялата смяна.

- Целият дентален персонал трябва непрекъсна-
то да носи медицинска маска по време на рутин-
ните си дейности през цялата смяна, с изключение 
на почивката за хранене или прием на течности. 
Маската се сменя след всеки пациент, при който 
се извършва процедура, генерираща аерозол.

- В условията на остър недостиг на медицински 
маски, защитният лицев шлем може да се разглеж-
да като алтернатива. Употребата на немедицински 
или платнени маски като алтернатива на меди-
цинските маски не се счита за адекватна защита 
на здравните работници въз основа на наличните 
доказателства. 

- Преди лечението, целият персонал щателно 
почиства ръцете си в съответствие със съветите на 
СЗО. Ако ръцете не са видимо замърсени е дос-
татъчно обтриване с дезинфектант на алкохолна 
основа (60-80% алкохол), когато ръцете са видимо 
замърсени трябва да се измият със сапун и вода. 
Ръцете трябва да се подсушат с хартиени кърпи за 
еднократна употреба.

НАСОКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 
ОСНОВНИ ГРИЖИ ЗА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ 

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
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WHITEsmile® 
made in Germany

Gluma®Desensitizer 5 мл 
сега 
на промоционална цена

55.00 лв

Заслужава си!
Пациентите Ви разчитат на Вас. Не позволя-
вайте чувствителността да нaруши техния 
комфорт и положителна оценка. Най-добри-
те реставрации започват с Gluma®, провере-
ни в повече от 50 милиона реставрации. 

Комфортът си заслужава инвестицията!

D esensi t izer 

Сигурното решение за премах-
ване на постоперативната 
чувствителност

Само за дентални лекари

Gluma® Desensitizer е на пазара повече от 20 
години и е използван за повече от 50 милиона 
реставрации по целия свят за да стопира 
и премахне свръхчувствителността. Една 
капка от Gluma® е всичко от което се нуж-
даете за бърз и ефективен резултат. Само 
в една стъпка, без смесване, без полимериза-
ция и др.

Как работи:
• Desensitizer Gluma® e само десензитайзер, 
който прониква в отворените дентинови 
каналчета до 200μ. Резултатът е формира-
нето на много слоеве протеинови септи, 
които спират движението на вътретубу-
ларната течност и осмотичните промени.
• Бактерицидно – Gluma® предлага херме-
тичско затваряне – бариера срещу микроби 
и стопира тяхното разпространение.
• Реовлажняване – Gluma® възстановява ко-
лабиралите колагенови влакна и подобрява 
адхезията на бондовите системи.

Дентинови туболи пре-
ди апликация с Gluma®

Протеинови септи след 
Gluma®

Индикации:
За редуциране или премахване на свръхчувст-
вителност при открити цервикални зони 
където не е необходимо да се поставя рес-
таврация, и при дентинова чувствителност 
след препариране на живи зъби при подвижно 
и неподвижно протезиране. 

Използвайте Gluma® под всяка реставрация 
директна и индиректна за комфорта на Ва-
шите пациенти.
• под корони
• мостове
• инлеи & онлеи
• фасети и временни
• маргинални зони
• под всички директни реставрации

Дълготраен комфорт за Вашите 
пациенти при:
• цервикални ерозии
• открит дентин
• гингивални рецесии

“Gluma®- при всеки 
провизор, всяка рес-
таврация по-всяко 
време.”
Gary M DeWood, DDS, MS

“Използвайки Gluma® при 
тотал-ецваща техника 
аз и моите специализан-
ти елиминирахме по-
стадхезивната чувстви-
телност при пациентите. 
Ние използваме Gluma 

Desensitizer винаги при открит дентин. На-
шите изследвания установиха, че Gluma 
Desensitizer увеличава силата на адхезивната 
връзка при тотал-ецваща техника.
Ed McLaren, DDS, MDC (unpaid endorsement)

“Аз използвам Gluma® 
при всички директни 
и индиректни рестав-
рации. Антибакте-
риалните свойства 
и премахването на 
постоперативната 

чувствителност на Gluma Desensitizer и 
помагат да дам на пациентите ми най-до-
брото лечение.
Lee Ann Brady, DMD (unpaid endorsement)

“Искате ZERO чувст-
вителност? Gluma® 
под всяка реставра-
ция, не се доверявайте 
на мен, доверете се на 
изследванията, Gluma 
работи! ”

John F Weston DDS FAACD (unpaid endorsement)

® ®

под всяка реставрация™

Публикации:
D9910: Application of Desensitizing Medicaments
D9911: Application of Desensitizing Resin for Cervical 
and/or Root Surface, per Tooth

- Пациентите също трябва да бъдат 
помолени да почистят ръцете си при 
пристигане и да ги поддържат чисти 
през цялото си пребиваване в практи-
ката.

- Пациентите се насърчават да носят 
медицински или немедицински маски 
от момента на пристигане в лечебното 
заведение  до началото на лечението.

- Разредете планираните посещения 
с цел намаляване на броя лица в чакал-
нята, така че пациентите да могат да 
поддържат физическа дистанция най-
малко 1 метър.

- Пациентите трябва да идват без 
придружител, освен ако не е абсолют-
но наложително. Пациентите и техните 
придружители трябва да дадат контакт 
за връзка. 

- Поставете плакати и направете 
листовки, които да са на разположение 
в чакалнята или денталния кабинет за 
напомняне на персонала, пациентите и 
придружаващите ги лица да: 1)

Използват редовно дезинфектант на 
алкохолна основа или да мият ръцете 
си 2) кихат или кашлят в свивката на 
лакътя си или да използват салфетка, 
която веднага да изхвърлят в кошчето, 
за предпочитане е то да е с капак.

- Допускайте в лечебния кабинет 
само пациента и необходимия за лече-
нието му дентален персонал.

ПРОВЕТРЯВАНЕ 

- Адекватна вентилация в лечебните 
заведения намалява риска от предаване 
на инфекцията в затворени помещения. 
Според вида на възможната вентила-
ция (механична или естествена), заси-
лете въздушния поток (затворена врата, 
подходяща вентилация на издишания 
въздух, отрицателно налягане или при 
механично вентилирано помещение - 
еквивалентен капацитет за обмен на 
въздух в помещението когато е възмож-
но - средно 6-12 въздушни обмена на 
час).

- Избягвайте използването на кли-
матици или друг вид рециркулационни 
устройства и помислете за инсталиране 
на филтрационни системи. Следни-
те подходи могат да бъдат считани за 
адекватни: монтаж на изпускателни 

вентилатори; инсталация на покривна 
вятърна турбина или монтаж на висо-
коефективен филтър за прахови части-
ци (HEPA).

- Всякакви изменения във вентила-
цията на лечебното заведение трябва да 
се прави внимателно, като се съобразят 
разходите, дизайна, поддръжката и по-
тенциално въздействие върху въздуш-
ния поток в други части на здравното 
заведение.

ЗАЩИТА НА 
ПЕРСОНАЛА И 

ПАЦИЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕТО 

• Премахнете излишните предмети 
от всички работни повърхности в зо-
ната за лечение. Извадете само инстру-
ментите и материалите, които са неза-
меними за извършване на процедурата.

- Уверете се, че денталният персо-
нал, който участва в лечебните проце-
дури, спазва препоръките на СЗО за 
почистване на ръцете.

- Уверете се, че персоналът е обучен 
как да използва специализирана лич-
на защитна екипировка и стандартни 
предпазни средства: ръкавици; прес-
тилка за еднократна употреба, защита 
на очите (лицев шлем, който покрива 
предната част и страните на лицето 
или очила) и медицинска маска тип 
респиратор N95 или FFP2 (или по-ви-
сок клас), които се препоръчват при 
изпълнение на процедури, генериращи 
аерозол.

- Уверете се, че целият персонал е 
обучен и разбира как правилно да об-
лече, използва и премахне ЛПС, за да 
предотвратите самозаразяване.

- Помолете пациента да изплакне ус-
тата с разтвор от 1% водород пероксид 
или 0,2% повидон йод за 20 секунди 
преди преглед или започване на лече-
ние с цел намаляване на бактериалното 
число в слюнката, в това число и нама-
ляване на нивата на SARS-CoV-2.

-При дифузно разпространение на 
инфекцията в областта, в която се на-
мира практиката, по време на пандемия 
от COVID-19, е оправдано преминава-
нето към базови лечения.

Процедурите, генериращи аерозол 

трябва да с избягват за сметка на ми-
нимално инвазивни процедури с ръчни 
инструменти.

Препоръчва се изплакване с анти-
септичен разтвор преди преглед/лече-
ние; извършване на оглед и палпация 
на засегнатата зона и при възможност 
да се избягват интраоралните рентге-
нографии. Препоръчват се следните 
лечебни подходи:

 • Остра болка /подуване/ абсцес, по-
ради орална инфекция или фрактури-
рани зъби: локална анестезия, инцизия/
дренаж, антибиотична терапия, девита-
лизация на пулпата при дълбоки и ка-
витирани кариозни лезии или директен 
достъп при фрактурирани в следствие 
на кариозния процес зъби ръчно екс-
кавиране и медикация, (нехирургично 
лечение) или екстракция (лечение, съо-
бразено с конкретната диагноза)

• Остра болка или кървене поради 
остър пародонтит: локална анестезия, 
ръчно почистване, антибиотична тера-
пия, антисептичен разтвор за изплаква-
не на устната кухина

• Счупена протеза: проста интра-
орална репаратура (попълване) или 
лабораторна репаратура, след като про-
тезата е надлежно почистена и дезин-
фекцирана.

• Счупени ортодонтски апарати: от-
страняване или фиксиране на счупени 
ортодонтски апарати, които нараняват 
лигавицата или предизвикват дразнене

• Обширен зъбен кариес или дефект-
ни възстановявания причиняващи бол-
ка: приложете подходяща неинвазивна 
възстановителна техника, например 
нанесете сребърен диамин-флуорид 
(SDF) или глас-йономерен цимент. 

- Когато генериращата аерозол мани-
пулация не може да се избегне, работе-
те с асистент по време на процедурата 
(лечение на четири ръце), използвайте 
високоскоростна аспирация и изолация 
с кофердам винаги, когато е възможно, 
и използвайте подходящи ЛПС - вклю-
чително респиратор N95 или FFP2 или 
по-висок клас.

- За допълнително намаляване и 
предотвратяване на възможността от 
въздушно-капково предаване на ин-
фекцията в следствие на генерирани 
аерозоли, осигурете адекватна вентила-
ция във всички зони, предназначени за 

пациенти.
- Избягвайте използването на плю-

валник. За предпочитане е да инструк-
тирате пациента да плюе в чаша за ед-
нократна употреба или да използвате 
високоскоростна аспирация. 

- Прилагайте лечение в едно посеще-
ние, за да се избегне нуждата от повтор-
но посещение на пациента. 

ПРОЦЕДУРИ ПО 
ПОЧИСТВАНЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕЖДУ 
ПАЦИЕНТИТЕ 

- Извършете един цикъл на стан-
дартно почистване и дезинфекция в 
съответствие със стандартния прото-
кол на целия лечебен кабинет (откри-
ти повърхности) след всеки пациент 
в контекста на възможна инфекция с 
COVID-19.

- Уверете се, че контактните по-
върхности като дръжката на вратата, 
столове, телефони и бюра в приемната 
се почистват редовно с четкане или с 
почистващ препарат за отстраняване 
и намаляване на органичната материя 
преди дезинфекция.

- Много дезинфектанти са актив-
ни срещу обвивката на вируси като 
COVID-19. СЗО препоръчва да използ-
вате:

- 70% етилов алкохол за дезинфекция 
на малки повърхности за междинно по-
чистване на специализирано оборудва-
не за многократна употреба или за по-
чистване на инструменти и оборудване, 
които не могат да се почистват с хлорни 
съединения.

- Натриев хипохлорит при 0,1% 
(1000 ррт) за дезинфекция на повърх-
ности и 0,5% (5000 ppm) за почистване 
и дезинфекция на повърхности, замър-
сени с кръв и други телесни течности. 

Хлорните разтвори трябва да бъдат 
прясно приготвени всеки ден. Ако това 
не е възможно и разтворът трябва да 
се използва в продължение на няколко 
дни, то той трябва да се тества еже-
дневно, за да се гарантира, че хлорната 
концентрация се поддържа.

- Всички предмети за лечението на 
пациенти (дентални инструменти, ус-
тройства, и оборудване) трябва да бъ-

дат стерилизирани или по друг начин 
подложени на дезинфекция на високо 
ниво съгласно критериите на Spaulding 
или според дадените от производителя 
инструкции.

- Персоналът, който извършва проце-
дурите по почистване и дезинфекция, 
трябва да носи подходящи ЛПС.

- Изхвърлете използваните респи-
раторни маски, хирургически маски, 
престилки за еднократна употреба и 
ръкавици след всеки пациент. Защит-
ните очила за многократна употреба 
и лицевите шлемове трябва да бъдат 
почистени и дезинфекцирани преди 
повторна употреба. Няма стандартни 
или базирани на доказателства мето-
ди за адекватна дезинфекция на маски 
или респираторни маски. Евентуалната 
им дезинфекция и повторна употреба 
трябва да се разглежда само в случай 
на критичен недостиг на ЛПС.

- Управление на опасните отпадъците 
трябва да следва най-добрите практики, 
рутинни протоколи и процедури. Око-
ло 15% от отпадъците, генерирани по 
време на лечението се считат за опасни 
и представляват потенциален риск за 
здравето на населението и за околната 
среда и трябва да се събират безопасно 
в ясно маркирани облицовани контей-
нери и в специализирани кутии за бо-
дящ и режещ инструментариум. 

Определение за процедури, гене-
риращи аерозол (AGPs) в орално 
здравеопазване: Всички клинични 
процедури, които използват оборудване 
за генериране на спрей, като трипосо-
чен спрей въздух / вода, почистване на 
зъбите с ултразвуков скалер и полира-
не; пародонтално лечение с ултразву-
ков скалер; всякакъв вид препарация на 
ТЗТ с наконечник с  висока или ниска 
скорост; препарация за директни и ин-
директни възстановявания и полиране; 
дефинитивно циментиране на непод-
вижни протетични възстановявания; 
механично ендодонтско лечение; хи-
рургична зъбна екстракция и поставяне 
на имплантати. 

СЗО препоръчва да се посети стра-
ницата на Световната дентална 
федерация.

Превод от английски: 
Емилия Караянева, 

д-р Йоанна Йонкова 
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Да предадеш емоцията на 
това, което правиш като 
професия и на увлечение-

то си по изкуството. Точно това 
успя да направи в специалното 
си интервю д-р Анна Джуркова, 
макар и пречупено през дигитал-
ната комуникация. Вълнението, 
което всеки може да изпита в арт 
галерия „Джуркови“, разполо-
жена в стария град на Пловдив, 
сигурно би било още по-силно, 
защото там то е предадено чрез 
картините на поколения българ-
ски художници. Техните картини 
са изложени в елегантно рес-
таврирана къща със сто и десет 
годишна история, където всеки 
детайл е осмислен и носи харак-
тера на епохата. Рядък шанс за 
семейството на д-р Джуркова и 
за хората с отворени очи за света 
на изкуството, и не само.

Д-р Джуркова, бихте ли се 
представили. Каква е насоче-
ността на практиката Ви, как е 

организирана тя?

Завършила съм стоматология 
във факултета в гр. Пловдив през 
1985г. Започнах работа като дет-
ски стоматолог в гр. Септември, 
след това в гр. Белово. През 1991г. 
придобих специалност детска сто-
матология, а през 2001г. по орто-
донтия. 

Имам 35 годишна практика на 
лекар по дентална медицина. Два-
надесет години съм се занимавала 
с детска дентална медицина, а от 
23 години работя само ортодонтия. 
Бях и преподавател във Факултета 
по дентална медицина в Пловдив. 

Сега работя в частната ми спе-
циализирана ортодонтска практика 
„Арт Дент“. Практиката е разполо-
жена на 170 кв. м. и там също имам 
много картини.

В нея има четири стола, като си 
партнирам с дъщеря ми, д-р Нели 
Джуркова и нейния съпруг, д-р 
Васил Ангелов. Тя е ортодонт, със 
специализация по ортодонтия в 

ИЗКУСТВО И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 
МИСИЯТА ИЗПЪЛНЕНА

  #ФАКТ ЛИСТ

АРТ ГАЛЕРИЯ 
„ДЖУРКОВИ“

n Триетажна галерия с 350 платна от 120 български автори. 
n Къщата, в която се помещава галерията е строена 1908 - 1909 г., а 

е реставрирана през 2018-2019 г.
n Нареждането на картините отнема година преди галерия „Джур-

кови“ да отвори врати.
n Картините са на автори от различни поколения и стилове, сред 

които и десетина на чуждестранни художници, живеели и рабо-
тели в България. Това са Ярослав Вешин, Ото Хорейши, Йозеф 
Обербауер и други. 

n Най-новата придобивка е от 2020-а на пловдивския художник 
Вихрони Попнеделев.

n Картините са събирани от д-р Джуркова 12 години. 
n Никога не купува с цел инвестиция, а защото й харесват. 
n Галерията е пълна с шедьоври на мебелната индустрия, внасяни 

в миналото от Италия, Чехия, Франция, Австрия, Белгия, Англия. 
n Килимите са ръчно изработени от талантливите жени от село 

Костандово, които тъкат за дворци и резиденции от цял свят.

  #ФАКТ ЛИСТ

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА 
В ГАЛЕРИЯТА

На първия етаж са изложени творби на художници, родени до 
края на 19 век, като има малки изключения. Например, автори 
като Асен Белковски, Никола Танев, Христо Берберов, Йозеф 
Обербауер, Ярослав Вешин, Господин Желязков, Елисавета Кон-
сулова-Вазова … Експонирани са и красиви икони, проекти за 
църкви и т.н.

На втория етаж са авторите, родени в началото на миналия век. 
Това са Илия Петров, Владимир Рилски, Златю Бояджиев, Васил 
Иванов, Елиезер Алшех, Иван Табаков, Йордан Гешев…

В сутерена на сградата могат да се видят автори, които са наши 
съвременници. Някои от тях са си отишли рано, други са творили 
до скоро, а трети все още имат силата и духа да творят.

Университета по дентална меди-
цина в Тел Авив – Израел, а той 
има специализация в областта на 
пародонтологията и естетичната 
медицина и е работил във водещи 
клиники в Израел.

Колко лекари има във Вашето 
семейство?

Съпругът ми, д-р Венцеслав 
Джурков е гастроентеролог, осно-
вател на УМБАЛ „Еврохоспитал 
Пловдив“. Неговият баща също е 
лекар, а в по-широкия семеен кръг 
има още лекари и зъболекари. 

Моите родители са инженери, но 
аз избрах пътя на лекаря по ден-
тална медицина.

Как започнахте да събирате 

картини и коя е първата карти-
на в колекцията Ви?

Често ме питат за първата ми 
картина. Тя е на художника Илия 
Желев.

Картините си съм избирала ос-
ъзнато, с много четене и предвари-
телно информиране.

Първоначално закупих картина 
на пловдивски художник и я зака-
чих в кабинета си. Много ѝ се рад-
вах. С времето картините станаха 
10 на брой. Запознах се с доста 
галеристи в Пловдив. Когато вече 
имах 20-25 картини на съвремен-
ни автори, започнах непрекъснато 
да ги нареждам и пренареждам и 
усетих, че това ми доставя голя-
мо удоволствие. Мисля, че 2010-
та или 2011-та година присъствах 

за първи път на търг на картини. 
Така започнах да се интересувам 
не само от съвременни художници. 
Много четях и се вълнувах. Ако 
за събирачеството на картини се 
говори като за страст или за тиха 
лудост, то тя при мен не се е случи-
ла отведнъж, а постепенно с много 
четене и запознаване с материята, 
но и с доста емоция. За мен това е 
вълнение, което те завладява и те 
отделя от ежедневието и лошите 
моменти. Събирала съм картини 
без да съм си поставяла цели. Не 
съм се стремяла да са от опре-
делени автори или с определена 
тема – поне в началото беше така. 
Постепенно надделяха старите ху-
дожници и с времето от някои от 
тях се събраха повече работи, като 
например на Данаил Дечев.

Д-р Джуркова в кабинета си
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Повече за курсовете на 
www.bracescourses.com

Пакетна цена на 5-те нива, 
заплатени до 04.12.2020 г. 

10% отстъпка

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

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2021 Г., 
организирани от д-р Иван Горялов

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в 

съответствие с решенията на компетентните административни 

органи във връзка с COVID-19.

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

20, 21, 22 април23, 24, 25 март24 - 25 февруари 18, 19, 20 май27 - 28 януари 

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

Първоначално не съм има-
ла намерения да показвам 
картините. Те са вкъщи, в 
кабинетите, в които работя, 
непрекъснато са пред мен и 
аз им се радвам. Но когато 
решихме със съпруга ми да 
купим къщата на улица „Съ-
борна“ 19 започнах да си 
представям как биха изглеж-
дали тези творби в красива-
та сграда. Самата покупка 
беше породена от желанието 
да реставрираме и съхраним 
такава къща. Подготовката 
на такава покупка е тежка 
и бавна процедура с много 
препятствия. За всеки стро-
ител е в пъти по-изгодно да 
строи нови сгради, халета, 
магазини. Не е моя работа 
да обяснявам, но добрата 
реставрация на стара къща 
е подвиг.

Не съм си представяла, 
че ще дойде ден да събера 
картините си на едно мяс-
то. Едва по-късно узрях за 

идеята за галерия и имахме 
възможност да реставри-
раме къща на 110 години в 
началото на стария град в 
Пловдив. В нея има и много 
реставрирани мебели. Има 
мебели на по 150 години, 
но няма мебели след 1940 
година. 

В момента реставрирам 
една много интересна гар-
нитура, която е била в къща-
та на Панайот Хитов.

Самата къща е паметник 
на културата и е по-различ-
на. 

В галерията отделните ху-
дожници са представени по 
периоди. Това се художници 
от края на ХIХ век до наши 
дни. Всички картини са при-
дружени от кратко предста-
вяне, малък текст за автора, 
който не е суха статистика 
или биография. Всичко това 
отнема много врем, но аз си 
направих удоволствието. За-
сега отзивите за галерията 

са положителни, което ме 
радва.

Бих искала посетителите 
да имат искрено желание 
да влязат, а не само да уби-
ят време. Входът е 10 лв., а 
за ученици и студенти е 5 
лв., като това е за две посе-
щения в рамките на опре-
делено време. Има и дни, в 
които няма вход, които се 
свързани с различни дати, 
празници, или по наше ус-
мотрение. За мен галерията 
е достъпна.

Ако се върна назад, ако 
някой ми беше казал преди 
пет години, че ще направя 
галерия щях да се изсмея. 
Сега галерията е факт и 
трябва да се развива.

Имаме намерение да пра-
вим джаз-вечери, камерни 
събития, различни предста-
вяния, но всичко ще бъде 
след отшумяване на епиде-

мията от коронавирус. Не-
щата много се промениха, 
но така или иначе галерията 
работи всеки ден.

Не ми се щеше да гово-
рим за епидемията от ко-
ронавирус и да смесваме 
нещата, да излезем извън 
света на изкуството, но се 
страхувам, че е неизбеж-
но. Как предпазвате себе 
си, пациентите и екипа в 
практиката? Как каранти-
ната и епидемичните мер-
ки повлияха на работата 
Ви?

Много се говори за епи-
демията и за мене странно, 
че колкото и да се опитваме 
да го неглижираме вирусът 
съществува. Ние като зъбо-
лекари винаги сме спазвали 
хигиенните изисквания, но 
сега например направихме 
по-голям набор от инстру-
менти. След всеки пациент 
автоклавираме. Обособили 
сме една стаичка за склад 
пълен с предпазни средства, 
маски, шлемове, калцуни. 
Да не говорим колко скочиха 
цените на тези материали.

Първоначално бяхме 

спрели работата, а после 
започнахме с много нама-
лен капацитет. Постепенно 
го увеличихме. За някои от 
нашите пациенти бе много 
важно да не прекъсват ле-
чението си. Страшно много 
време ни отне пренареж-
дането на графика, защото 
лечението в ортодонтията 
е дълго и изисква регуляр-
ни посещения. Ние бяхме 
в кабинетите, за да проме-
ним графиците. Дори на 
пациенти, които биха имали 
проблеми със заплащането, 
казвахме да идват, за да не 
се прекъсва ортодонтското 
лечение. Животът бе замрял. 
Факт е, че самите пациенти 
искаха да идват и не се боя-
ха от коронавируса.

Според достоверни из-
точници, които се опитвам 
да следя, едва 4-5% от бъл-
гарското население е било 
заразено, а специалистите 
говорят за необходимост от 
70-80% за постигане на ко-
лективен имунитет и преми-
наване на епидемията.

Ние сме много отговорни, 
защото работим в устата на 
пациента.
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Заменете традиционните  
дентални отпечатъци  
с дигитални. Бързо, лесно 
и в реални цветове!

Цена: 
44 700 лв.

 с ДДС

Cart ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР
Straumann® Virtuo Vivo™

• Точност и бързина
•  Малък и лек наконечник (213 g)
• Захват тип „писалка“
• Автоклавируеми накрайници
• Ергономичен дизайн 
• Комфорт при работа

• Сканиране в реални цветове
• Multiscan Imaging ™ заснема 
  данни от много ъгли едновременно 
• По-голям размер и дълбочина  
  на работното поле

 ЛЕКОТА НА РАбОТА

 НЕНАдмИНАТ дОСТъп  
 зА СКАНИРАНЕ

• Безконтактно манипулиране 
  на изображението на екрана 
• Предотвратява риска от 
  контаминация 
• Функция въздушна мишка 

 ЖЕСТОв И гЛАСОв КОНТРОЛ

• Луминесцентент пръстен на
  наконечника и звукови сигнали
  потвърждават получаването 
  на данните
• 3D модел в реално време 
• ОТВОРЕНА СИСТЕМА - Експорт в .stl 

  дИгИТАЛНИ РЕзуЛТАТИ 
  в РЕАЛНО вРЕмЕ

възпОЛзвАЙТЕ СЕ ОТ пРЕИмуЩЕСТвАТА НА 
дИгИТАЛНАТА РАбОТА С 

уЛТРАдЕНТАЛ ООд

София, ул. “Николай Хайтов“ 34
Тел.: 02 953 35 57, 0878 108 416www.ultradental.net

О Ф И Ц И А Л Е Н  Д И С Т Р И Б у Т О Р :
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ПРОДАВА:

Продавам необорудван зъболе-
карски кабинет, статут, функцио-
ниращ от 1992г., обща чакалня с 
GP практика. Варна 0889/705 762 
След 16 ч

Продавам работеща машина 
ЮС-7 тел 0889 705 762

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

Продавам нов оборудван каби-
нет в гр. Благоевград. Д-р Георги-
ев, тел.: 0887003868

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

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

Продавам пълно стоматоло-
гично оборудване на изгодна цена 
с 2бр.стом. стол.(текмил, дент-
сан) работещ дентален кабинет 
в центъра на гр. Карлово GSM: 
0889840317

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

Продавам стоматологична ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с ком-
пресор. За информация: 0877/ 43 
60 11 – Д-р Петкова

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

Продавам дентална практика в 
Пазарджик, оборудвана и работе-
ща, отлична локация, 2 кабинета 
с 2 санитарни възела. За контакт - 
0888 833194 или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 
кв.м. на 1-ви етаж, обособен като 
два дентални кабинета, работещи и 
в момента. Практиката е от 1992г. 
Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 
1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 
59 76 29

Продавам стоматологична ма-
шина и стол – Медия, запазени. 
Цена: по договаряне.

За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 
97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам зъболекарски клещи 
и лостове изгодно. За контакти: 
0898 740 145

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет Тел. 0889 
765 295

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

Продавам/давам под наем 
апартамент 94м2 със статут на 
дентален кабинет. Самостоятелен 
вход, частично обзавеждане. Гр. 
Варна, ж.к. Вл. Варненчик, тел. 
0888951294

ДАВА ПОД НАЕМ:

Дава се под наем оборудван 
стоматологичен кабинет в София, 
ж.к. "Надежда" IV-та част, тел. 
0898294003

Обзаведен дентален ка-
бинет с възможност за вто-
ри или живеене, център,  
под наем. 0888 28 79 42

Дава под наем оборудвана сто-

матологична клиника с 3 стола- кв. 
"Лозенец" в непосредствена бли-
зост до метро станция "Стадион 
Васил Левски" - GSM:0878 28 06 
36

Давам под наем помещение със 
статут на стоматологичен каби-
нет. Намира се в гр. Бургас – жк 
.„Славейков“ - до паркинга на зала 
„Младост“, в НЖСК- акт 16 от ме-
сец октомври 2019 год., първи жи-
лищен етаж, площ 30 кв. м. Може 
напълно оборудвано, може не обо-
рудвано. Наем по споразумение. За 
контакт д-р Едрева (стоматолог): 
0888409030, 0887975946

Обзаведен дентален кабинет с 
възможност за втори или живеене, 
център, под наем.0888 28 79 42

Дентален център 2-София дава 
напълно ремонтиран дентален ка-
бинет под наем в сградата на ДКЦ 
7 до Централна гара гр. София. 
Цена на наема е по споразумение.

Справки делнични дни тел. 02/ 
8033951-сутрин и тел.02/8033953 

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

Давам под наем помещение, 
подходящо за зъболекарски ка-
бинет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв. 
”Прослав”, до пощата. За контак-
ти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ каби-
нет. 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 обо-
рудван дентален кабинет намиращ 
се до Германо-българската лабора-
тория в гр.Пловдив, кв. Съдийски. 
За информация - Д-р Трендафилов 
- 0877 76 90 99. 

Давам под наем стоматологи-
чен кабинет (самостоятелна сгра-
да) със санитарен възел, чакалня 
и самостоятелен вход. Kабинетът 
е в ЖК „Тракия“ и е работил като 
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 смя-
на под наем в гр. Асеновград или 
околността. За контакти: 0884/ 72 
92 41

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

Търся стоматолог за работа в гр. 
Бургас ж.к. Меден рудник бл,383. 
Д-р Маджаров тел. за връзка 
0898496648

Лекар дентална медицина търси 
смяна под наем в София в източ-
ните квартали -Младост, Дружба, 
Слатина.

Търся колега за работа в дента-
лен кабинет във Военна болница - 
0895 55 60 10

Търся дентален лекар за смяна 
в кабинет във Военна болница и 
Люлин10, бл.116 тел.: 0895556010 
и 0895556912, Иванова

Дентална практика ”Дента-
Био” търси стажант-студент 4,5 
или 6 курс с възможност за пос-
ледваща работа в клиниката. Тел. 
- 0898 78 88 11

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити 
кръглите годишнини на д-р Параскева Ненчева, 

д-р Анита Тодорова, д-р Ралица Чолашка, д-р Ма-
риана Кобурова, д-р Пламен Спасов и д-р Георги 
Станишелски, като им желае да бъдат здрави, да 
имат повече  поводи за усмивки и още много годи-
ни да се наслаждавт на малките, но значими неща 
от живота! 

Д-р Антоанета Тошева
Председател на РК Враца

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на Д-р Елица Алексиева Атанасова, 
като и желае да бъде здрава, много късмет, лично 
щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали честити също кръг-
лите годишнини на Д-р Снежана Борисова Йорда-
нова и Д-р Мира Добрева Атанасова, като им поже-
лава здраве, много късмет, лично щастие, чудесни 
мигове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

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

годишнини на д-р Светлана Щерянова и д-р Сне-
жана Бакърова, като им пожелава здраве, много 
късмет, лично щастие, истински хора до тях, чу-
десни мигове, много лични и професионални ус-
пехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

Когато от стомато-
логичния кабинет, 
където се обажда 

за час по време на епи-
демията от коронавирус 
карат Доминик Прайс да 
си смени сам пломбата, 
той не може да повярва на 
ушите си. "Но стигнахме 
и до такава ситуация", до-
пълва този британец, при-
нуден като много други 
да се прави на стоматолог 
по време на изолацията, 
наложена заради корона-
вируса.

Това положение при-
ключи на 8 юни, когато 
стоматологичните каби-
нети отворят врати, нещо, 
което с нетърпение оч-
акват много пациенти. А 
дотогава някои бяха при-
нудени да вземат спешни 
мерки.

"Два дни след изолаци-
ята лапнах един от бонбо-
ните на децата и изведнъж 
почувствах нещо твърдо 
в устата си. Веднага раз-
брах за какво става дума", 
споделя Доминик Прайс. 
Пломбата му паднала. 
"Звъннах на зъболекаря 
и мислех, че може да има 
някаква организация за 
спешни консултации, но 
подозренията ми се по-
твърдиха: беше невъзмож-
но да се консултирам със 
стоматолог", допълва той.

Доминик, който е жител 
на Солсбъри в Южна Ан-
глия, получил препоръка 
от зъболекаря си да "влезе 

в Гугъл" и да си купи ком-
плект за стоматологични 
грижи у дома. Спешни ка-
бинети действително има-
ло отворени, но те били 
само за пациенти, на кои-
то трябвало да се вади зъб, 
обяснили на Прайс.

Съпругата на Доминик 
- Сузи, трябвало тогава 
да лекува зъба му с ком-
плекта, купен в интернет. 
"Лесен е за използване и 
не е много плашещ." Но 
на гърба на пакета е на-
писано, че трябва консул-
тация със стоматолог 48 
часа след използването 
му, а за момента това не е 
възможно", разказва тя.

Липсата на стомато-
логични грижи по време 
на изолацията, въведена 
от повече от два месеца 
в Обединеното кралство, 
илюстрира проблема с 
пропуснатите, анулирани-
те или забавените лечения 
през този период. Някои 
сериозни болести като ра-
ковите заболявания може 
да се окажат открити или 
лекувани прекалено къс-
но, което ще утежни рав-
носметката за жертвите 
на пандемията от новия 
коронавирус.

В Обединеното крал-
ство има над 38 000 почи-
нали от COVID-19, което 
го превръща във втората 
страна в света по брой 
на жертвите след САЩ. 
Страната е дори на първо 
място по отношение на 

свръхсмъртността на на-
селението според сравни-
телен анализ, извършен от 
в. "Файненшъл таймс".

"Все повече пациенти 
не могат да се консултират 
със зъболекари и дори да 
стигнат до спешните сто-
матологични центрове и 
са принудени да си опра-
вят сами зъбите, което е 
наистина страшно", казва 
Лен д'Круз, стоматолож-
ка и говорителка на Бри-
танската стоматологична 
асоциация. "Преминахме 
до известна степен от със-
тоянието на богата нация 
от XXI век към стомато-
логични грижи, типични 
за викторианската епоха", 
допълва тя.

След два месеца на пре-
установяване на работа 
медицинските и стомато-
логичните власти най-на-
края разрешиха отваряне-

то на стоматологичните 
кабинети на 8 юни, но те 
трябва да приложат про-
токоли, за да попречат на 
разпространението на за-
разата. Тези изисквания и 
мерките за социална дис-
танция могат да намалят 
с две трети капацитета за 
прием на тези кабинети, 
предупреждава Британ-
ската стоматологична асо-
циация и призовава паци-
ентите да нямат големи 
очаквания. 

Говорител на минис-
терството на здраве-
опазването увери, че 
правителството работи 
неуморно, за да осигури 
нужната предпазна еки-
пировка на медиците на 
първа линия, сред които 
са и работещите в 500-те 
спешни стоматологични 
центъра към национална-
та здравна система. 

ПО СВЕТА

СМЕНИ СИ ПЛОМБАТА 
САМ, ИЛИ ЗА ВРЪЩАНЕТО 
КЪМ ВИКТОРИАНСКАТА 

ЕПОХА В ЗЪБОЛЕЧЕНИЕТО
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