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Съревнованието е не между продукти, а между възприятия. По-просто казано и във връзка с маркетинга
на денталните услуги, конкуренцията е свързана не
толкова с въпроса кой дентален лекар е наистина
най-добрият професионалист, а с това кой е възприеман като такъв.

През декември 2019 г. няколко нови
случая на неуточнена пневмония са
открити от СЗО в град Ухан, провинция, Хубей, Китай, чийто вирусен

причинител по-късно беше изолиран и
наречен COVID-19. Броят на заразените нараства бързо и инфекцията се
разпространява непрекъснато.
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През цялата история конгресите на Световната
дентална федерация (FDI) никога не са губили
амбицията си да развиват науката и практиката на
денталната медицина, като обединяват професионалисти по орално здраве от цял свят.
В края на 1800 г. вече има нужда от разпространение на научния напредък в стоматологията...
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЗС В
УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
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#КАЛЕНДАР

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА
ЖИВЕЕМ В ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА
Извънредната обстановка в страната ще бъде
удължена до края на септември 2020 г.

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 противоепидемични мерки. Мястото на провеждане ще бъде в
най-новия конгресен център на Балканите, разположен в „Милениум София гранд хотел“

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”.

ХХ НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС-2021 Г.

Заседание на УС на БЗС, проведено на 11-12 септември 2020 г., в условията на извънредна епидемична обстановка

С

всички мерки за предпазване от възможно заразяване с коронавирус започна двудневното заседание на УС
на БЗС. То бе проведено на 11 и 12 септември т. г. в конферентната зала на изцяло реновирания хотел „България“ в гр. Бургас.
Дистанция между участниците в заседанието, дезинфектанти, маски и безконтактно измерване на температурата при
влизане в залата. Това, за съжаление, е новата реалност, с която трябва да живеем до
края на пандемията.
Кметът на град Бургас, Димитър Николов, отправи поздравление към Управителния съвет на Българския зъболекарски
съюз и пожела ползотворна работа в телефонен разговор с д-р Н. Шарков, председа-

ПРОФИЛАКТИКА

тел на УС на БЗС.
Той се обърна към колегите си с думите: Уважаеми колеги, благодаря Ви за
присъствието на днешното заседание на
Управителния съвет.
В извънредна обстановка всички поемаме риск, който не мога да измеря. Всички
поемаме риск да се съберем на заседание
на Управителния съвет, което трябваше
да се проведе преди месеци.
Заседанието бе открито от главния секретар на БЗС, д-р Борислав Миланов при
наличен кворум.
Дневният ред от 11 точки бе изключително тежък, като се има предвид изминалото време от последния присъствен
Управителен съвет на БЗС, поради епиде-

ЕПИДЕМИЯ

ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТА
НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА...

COVID-19 И
МЕДИЦИНСКИ СПЕШНИ
СЛУЧАИ В ДЕНТАЛНАТА
ПРАКТИКА

мичната обстановка в страната.
Още в самото начало д-р Николай Шарков, подчерта, че връзката с членовете на
УС, председателите на районни колегии и
всички, обърнали се по конкретни въпроси
към съсловната организация, не е прекъсвала по време на извънредното положение
и извънредната обстановка, въпреки ограниченията на онлайн комуникацията.
Бе направен обстоен анализ на дейността на Кризисния оперативен щаб на БЗС
(КОЩ) през периода 13.03 – 11.09.2020 г.,
като по точката докладваха: д-р Николай
Шарков и доц. Тодор Узунов (документи
за дейността на КОЩ бяха публикувани
вече на страниците на в. „ДентаМедика“).
На стр. 2

Управителният съвет на БЗС взе решение юбилейният двадесети научен конгрес на БЗС да се
проведе на 10-12 юни 2021 г. в гр. Поморие, залите
на гранд хотел „Поморие“.

МОНОГРАФИЯ

ПРЕДВИЖДА СЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г.
ВСЕКИ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА ДА ИЗПИСВА РЕЦЕПТИ
САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ МЕДИЦИНСКИ
КОМПРОМЕТИРАНИ
ПАЦИЕНТИ

Предстои да приемем Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в България за
периода 2021-2026 г. Този ангажимент пое
министърът на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов.

Епидемията от COVID-19 поставя лекарите по дентална медицина и целия стоматологичен персонал в условията на безпрецедентни предизвикателства и трудности,
особено при възникване на животозастрашаващи състояния на пациентите

Поради изчерпване на тиража се направи
допечатка на монографията „Дентално
лечение при медицински компрометирани
пациенти“ с автор д-р Цветан Цветанов,
дм, под редакцията на проф. д-р Ангел Бакърджиев, дм, EACMFS.
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НФДМ-ВЕЛИНГРАД - 2021 Г.
Следващият НФДМ на РК на БЗС-Пазарджик ще
се проведе във Велинград на 16-18 април 2021 г.

РФДМ-СЛИВЕН 2021 Г.
Регионалният форум по дентална медицина, организиран от РК на БЗС-Сливен е предвиден да се
състои на 26-27 март 2021 г. в гр. Сливен.

След 1 януари 2021 г. от НЗИС, за изписване
на електронна рецепта, ще има обратно запитване към Националния електронен регистър
на членовете на БЗС, дали лекарят по дентална
медицина е активен член (така от МЗ означават редовните членове на БЗС). Това налага коректно попълване на Националния електронен
регистър на членовете на БЗС от всеки един с
актуалните му данни - имена на лекаря, ЛПК,
ЕГН и наличието на код на специалност, в съответствие с Наредба 1 на Министерството на
здравеопазването, адрес/и на денталните практики на лекарите по дентална медицина в района, в който работят, статус на правото да практикуват – активен или с прекратени права.
В случай, че данните в регистъра са некоректни колегите няма да бъдат допускани в НЗИС,
за да могат да изпишат електронна рецепта.
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СЪСЛОВНИ

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЗС
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
От стр. 1
В делови порядък членовете на
УС на БЗС приеха доклада от финансова ревизия от месец април 2017 г.
до март 2020 г., изготвен от Здравка
Щракова, регистриран одитор и дипломиран експерт счетоводител.
Д-р К. Даков, председател на Контролната комисия на БЗС потвърди,
че финансовото състояние на БЗС в
момента е добро.
Да се направи невъзможното
Така накратко може да се дефинира направеното от Комисията по
рамковото договаряне (КРД) по НРД
в условията на COVID-19 по отношение на договора с НЗОК.
По темата докладваха: д-р Николай Шарков, д-р Георги Димов и д-р
Светослав Гачев.
Ежемесечно се изплащат 85% от
средната заработка за февруари и
март 2020 г. на всички договорни
партньори без тези средства да се
отработват. Договорено е 10% увеличение на цените, заплащани от
НЗОК, на всички дентални дейности
без протезите и ВСД, валидно от 1
септември 2020 г.
За лекарите по дентална медицина, които нямат договор с НЗОК,
също са създадени условия за
включване в мерките за подпомагане
на малкия и среден бизнес, както и

по мярката „60 на 40“ за запазване на
работни места.
Д-р Георги Димов, председател
на КРД, направи детайлен анализ на
свършеното, като посочи конкретни
данни и факта, че БЗС е в рамките на
изпълнение на бюджета за дентални
дейности.
Д-р Георги Димов: И от д-р
Шарков, и от д-р Миланов беше споменато, че всички действия, всички анализи, всички решения, всички
писма и резюмета за извършената
от щаба работа, както и на Комисията по рамково договаряне бяха
качвани на сайта на Българския зъболекарски съюз, както и публикувани във в. „ДентаМедика“. Относно
първия анекс и работата по него,
на методиката и на приложенията
към методиката. Беше много трудно. Методиката не беше съвършена,
но даваше насоки по какъв начин и
как би трябвало да се заплаща, кой
има право, кога и по какъв начин.
Необходимо е да има стиковане
на работа между членовете на комисията и районните колегии. Това
зависи и от активността на председателя на съответната районна
колегия.
Става дума за последния анекс
за увеличение на цените за трите
месеца – септември, октомври и
ноември. При направения анализ на

#EDITORIAL

„ВРЕМЕУБЕЖИЩЕ“
СЛЕД НЕДЕЛЯТА
НА СВЕТА

А

вгуст наистина е неделята на света. След това обаче…
идва септември. Време за последно слънце, за последни почивни дни (преди Коледа) и за непрочетените книги през
годината. Покрай карантината те намаляха значително, но пък
четяхме с изострена сетивност.
Няма нищо по-нехигиенично от живота, е казал Томас Ман.
Особено по време на епидемия с неясни измерения, наличие на политическа криза в България и прогнози за световна рецесия и икономически спад, бихме добавили ние.
И тъй като сме след неделята на света, ще си позволя да цитирам книгата му „Вълшебната планина“: „ Какво се носеше във
въздуха? Приближаваше криза. Свадливост. Готова да се развихри раздразнителност. Безименна нетърпимост. Една всеобща
склонност към язвителни словопрения, към яростни изблици и
дори към сбивания. Ожесточени спорове, необуздани крясъци всеки ден увличаха единични лица или цели групи…“
И тогава миналото тръгна да завладява света. Предаваше се от
човек на човек като епидемия, като Юстинианова чума или испански грип…
Да, миналото е заразно. Заразата беше плъзнала навсякъде. И
това не беше най-страшното, а някакви бързо мутиращи щамове,
които сриваха всякакъв имунитет. …
Той не помни лица, нито ги свързва с имена. Отворете устата си
да ви видя, аха, сега ви познах, вие сте този с пулпита на шести
долу вляво, Кирчо, нали?
Вероятно може да се направи една археология на зъбите и всяко
десетилетие да бъде възстановено според различните видове пломби и пластовете материали, с които се е работило. О, каза моят
зъболекар, вашите зъби са кратка история на 90-те, хаосът тогава,
кризата, първото увличане по металокерамиката, масовото умъртвяване на зъби, накриво вкарани щифтове, кошмар. Ако зъболекарите бяха археолози…
Никой, разбира се, не умираше (поне не в началото), но вирусът
действаше.
Вирусът на миналото се предаваше най-бързо през ухото и окото“.
Вторият цитат е от книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов, издание на „Жанет 45“. Тя е писана близо десет години и
излезе преди месеци, по време на карантината. Излишно е да казвам, че е пророческа, а механизмите за въздействие са показани
болезнено ясно.
Какво време ще създадем самите ние, когато сегашното не ни
е вече уютен дом, както би казал Георги Господинов. Може би е
време да размислим, поне малко.
Емилия Караянева, главен редактор на в. „ДентаМедика“

Д-р Николай Шарков и д-р Борислав Миланов по време на заседанието
изпълнението на бюджета за ден- се преговаря, ще се провеждат сретална помощ за първите седем ме- щи и ще се извърши цялата необхосеца на годината Българският зъбо- дима дейност.
лекарски съюз на база прогноза след
Д-р Светослав Гачев: Предвид
увеличените цени от 2020 година е в всички обстоятелства и вече е ясно,
изпълнение на бюджета си.
че конгреси на Българския зъболеПрогнозата за останалите пет карски съюз може да се провеждат
месеца на годината е много мъчна след приключване на извънредната
предвид тези 85 на сто, които се епидемиологична обстановка ми
отпускат за работа в неблагопри- позволете да прочете решението,
ятни условия.
прието от извънредния конгрес на
За шестте месеца имаше 1,7 ми- Българския зъболекарски съюз, пролиона лева неизпълнение за протез- веден през 2019 година.
ните заплащания. На седмия месец
През миналата година на извънтова закъснение бе наваксано.
редния конгрес д-р Ивайло Методиев
Бюджетът, според договарящи- предложи да се гласува за следното
те, е добро постижение с увеличе- РЕШЕНИЕ: Извънредният конгрес
нието с 10 на сто за тези месеци.
Мисля, че това би могло, не го приемайте като станало, да бъде отправна точка и за предложението
ни за финансова рамка и за бюджета за 2021 година.
Този период беше успешен за Българския зъболекарски съюз, но неуспешен здравно за нацията и за нас,
сложен, но той ни научи на много
неща. Научи ни на мобилна работа,
научи на бързи решения, а в същото
време имаме успех и в работата са
Националната здравноосигурителна каса и за нашите колеги.
Д-р Светослав Гачев припомни в
своето изказване, че с вече приетия
от конгреса на БЗС договор за три години по НРД 2020 – 2022, се сключват само анекси за цени и обеми.

сахме анекс. Да правим конгрес при
положение на приетото решение и
на това, което е записано в устава
на БЗС, че конгрес се провежда за
приемане на НРД за съответната
година. В тази обстановка на практика е нон сенс.
След като в НРД е записано, че
през 2020 – 2022 година се приемат
само анекси за цените на денталните дейности, д-р Шарков предлага,
а аз смятам това за решено, но
не възразявам да се гласува. Предлагаме през 2020 година да не се
провежда извънреден конгрес на
БЗС. Съответно да се възложи на
Комисията по рамково договаряне
да преговаря и да изготви анекс по
цените и обемите. Предлагам да
приключим с анекс към Националния
рамков договор, който е подписан за
2020 – 2022 г. По този начин всичко
е нормативно осигурено.
Ние трябва да бъдем подготвени
за провеждане на отчетно-изборния конгрес, а не за извънреден конгрес за приемане на Националния
рамков договор.
По т. 7 от дневния ред на УС:
Нормативно-правен анализ и вземане на решение за свикване на
Отчетно-изборен конгрес на БЗС
и организиране на дейността на
УС на БЗС и неговите постоянни
комисии в хипотезата на чл. 7 и чл. 8
на ЗСОЛЛДМ и чл. 9, чл.18 на Устава на БЗС и обстановката създадена
от обявеното извънредно/епидемично положение в настоящата година

Атмосферата по време на заседанието на УС на БЗС

Д-р Трифон Антонов, председател на РК на БЗС-Пловдив
Сега действащият НРД е подписан
до 2022 година. Ако БЗС подпише
нещо, то ще касае единствено и само
финансовата част и ще се нарича
„анекс към Националния рамков договор 2022“.
Два анекса ще подпише Комисията по рамково договаряне. За да се
стигне до подписване на анекса, ще

на БЗС на основание чл. 11, т. 11
от Устава на БЗС дава мандат на
Комисията за изготвяне и приемане
на Националния рамков договор по
задължителното здравно осигуряване с Националната здравноосигурителна каса за подписване на НРД
2022.
При това положение ние подпи-

докладваха д-р Николай Шарков,
д-р Светослав Гачев и д-р Борислав
Миланов.
Д-р Б. Миланов подчерта, че в
момента не повече от пет районни
колегии са провели своите отчетноизборни събрания, свързани и с избор на делегати за редовния конгрес
на БЗС. Проведените отчетно-изборни събрания и новоизбраните управителни съвети, независимо колко
са, са легитимни. Предстои работа в
другите районни колегии, които ще
трябва да проведат своите отчетноизборни събрания.
Ръководството на БЗС бе извървяло целия път за подготовка на Отчетно-изборен конгрес, но поради
извънредните обстоятелства възникнали около епидемията от коронавирус ситуацията претърпя промяна.
Д-р Б. Миланов допълни, че има
срокове, които трябва да бъдат изпълнени. Има срокове за свикване
на общи събрания от районните колегии. Има уставосъобразен срок, в
който ние трябва да изпратим всички
документи до всички новоизбрани
делегати.
В Закона за извънредното по-

СЪСЛОВНИ

Д-р Светослав Гачев, председател на КНА
ложение е записано, че част от
правните субекти имат право да си
отлагат провеждането на различни
събития и действия. Но това не се
отнася за съсловните организации,
какъвто е Българският зъболекарски съюз. Когато се стигна до извънредна епидемиологична обстановка, там вече този форс мажор
изобщо не беше разгледан.
Българският зъболекарски съюз,
ако не си проведе отчетно-изборния
конгрес за избор на ново ръководство в тримесечен срок, един месец
след това, съгласно устава, трябва
да се свика редовният конгрес. Тези
четири месеца изтичат на 30 септември 2020 г., подчерта в своето

основата на наредба, приета от
Министерството на здравеопазването. Не може да става на базата
на някакъв подзаконов нормативен
акт. Единствено възможното е да
се промени законовият акт. Веднага
се обадих на д-р Дариткова.
Тя ме извика и ми каза: да, трябва да се приемат промени в закона.
Има два варианта. Да се промени
Законът за COVID-19, който на
практика не действа. Той прекрати своето действие. Втората възможност е да се направи промяна в
Закона за съсловните организации
на лекари и на лекари по дентална
медицина. Нашият казус трябва да
се трансформира и върху други съ-

Д-р Нели Драгиева, председател на РК на БЗС-Видин
изказване д-р Гачев.
Д-р Н. Шарков разясни още по
точката от дневния ред: Съборът
на Българския лекарски съюз или
конгресът на Българския зъболекарски съюз се свиква от министъра
на здравеопазването в едномесечен
срок след изтичането на три месеца.
Това е истината на сега действащия закон. Простата причина е, че
когато е създаван законът, никой не
е предполагал, че ще се появи COVID.
И всички текстове от закона са пренесени в устава. На времето за форс
мажорни обстоятелства се смятаха земетресение, наводнение или
атомна бомба. Никой не мислеше за
биологичния проблем. Текстът от
закона е прехвърлен в член 8, ал. 6 от
нашия устав. Това е точният текст
от закона. Никой от нас не е искал
да стои на длъжността, която заема, повече отколкото е терминът.
На деветия месец трябва да родим.
Терминът ни беше 30 май. Знаете,
че подготовката за редовния конгрес се извършваше до момента, когато всичко стана не о, кей. Затова
беше отменено провеждането на
всички събития. Не можем да рискуваме здравето на 400 делегати. В
момента рискуваме здравето на 60
души, които са в тази зала.
Самосезирайки се, отидохме при
проф. Ангелов – министър на здравеопазването и го попитахме какво
да правим. Този човек за 48 часа реагира на нашето питане. Той ми каза,
че промяната не може да става на

словни организации. За съжаление
не мога да Ви покажа оригиналният текст на предложението за
промяна в закона. Предложението
беше внесено в деловодството на
Народното събрание (и вече мина
на първо четене, Бел. ред). Официалното предложение ще го получим,
за да изготвим нашето становище.
Предлага се промяна в Закона за съсловните организации на лекарите
и лекарите по дентална медицина,
Закона за медицинските сестри,
Закона за зъботехниците, Закона за
помощник-фармацевтите, Закона
за фармацевтите. Това са всички
съсловни организации. Трябва да се
промени нещо чрез закон. Поради
това е избран вариантът да се промени Законът за съсловните организации чрез закон, който е наболял
проблем – Закона за медицинските
сестри.
Ще Ви прочета предложението
за промяна в закона, което не е официалният текст.
„Параграф 4. При обявена извънредна епидемиологична обстановка
по чл. 63 от Закона за здравето през
2020 или през 2021 година /законодателят предвижда, че епидемията ще свърши вероятно през 2022
година/ Управителният съвет на
съответната съсловна организация
по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина взема решение
редовното заседание на събора или
конгреса на съответната съсловна
организация да се проведе не по-

късно от три месеца от отмяна на
извънредното епидемична обстановка.
Разпоредбата на ал. 1 се прилага
в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат
редовното заседание на събора или
конгреса е за избор на определените
в съответния закон нови органи на
съсловната организация.
Датата, мястото и дневният
ред за провеждане на събора или на
конгреса се определят от Управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават
на районните колегии не по-късно
от един месец преди провеждането.
Случаите по ал. 2, когато в срока
по ал. 1 не е свикан събор или конгрес
за избор на определените в съответния закон органи на съсловната
организация съборът или конгресът
на съсловната организация се свиква
от министъра на здравеопазването
в едномесечен срок от изтичането
на срока по ал. 1.
В случаите по ал. 2 органите на
национално равнище и на районните
колегии и на регионалните колегии
изпълняват функциите си до избора
на нови органи на национално равнище и на районна колегия и на регионалната колегия, но за не повече от
4 месеца от отмяна на извънредната епидемична обстановка.“
В параграф 8 от закона е записано: „Законът влиза в сила от 30 септември 2020 година с изключение на
параграф 5.“
Предстои законопроектът да се
обсъжда на второ четене в комисия
и след това да се внесе в пленарната
зала за гласуване.
Това е законопроектът, подготвен от д-р Даниела Дариткова и
нейния екип.
Подчертавам, че текстът, който
Ви прочетох е чернова. Нямам оригиналния законопроектът, по който
Българският зъболекарски съюз ще
трябва да изготви своето становище.
Този законопроект не е предизвикан единствено и само от нашата
нужда, а от нуждата, породена от
новите обстоятелства.
Трябва да разберем, че ще се научим да живеем и да действаме по
нов начин. Трябва да живеем и да
лекуваме по нов начин. Предполагам,
че това ще продължи с години. Въпросът е, че трябва да бъдем легитимни. Всички пропуски в законите
трябва да бъдат навреме коригирани, отстранени или премахнати.
Предложеният законопроект е
изключително важен. Позволете ми
да обясня какво означава това на районно ниво.
Проведените отчетно-изборни
събрания и новоизбраните управителни съвети, независимо колко са,
са легитимни. Не забравяйте като
членове на Управителния съвет
новоизбраните председатели на
районни колегии ще станат легитимни след провеждането на отчетно-изборния конгрес.
Избраните досега делегати са
легитимни и ще участват в предстоящия отчетно-изборен конгрес
независимо кога ще се проведе.
Предстои работа в другите районни колегии, които ще трябва да
проведат своите отчетно-изборни
събрания. След едномесечен срок ще
получат материалите за конгреса,
т.е. ще се следва процедурата за
провеждане на редовен конгрес на
Българския зъболекарски съюз.
Никой не знае, а и не може да се
правят предположения, кога ще
бъде отменена извънредната обстановка.
Предстои Парламентът, в условията на съществуващата политическа
нестабилност в страната, да гласува
промени в Закона за съсловните организации, които ще синхронизират
мандатите на органите им за управление.
Какво следва за продължаващото обучение (ПМОЛДМ)
За стратегията за организиране и
провеждане на ПМОЛДМ в усло-
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вията на пандемията от COVID-19
докладва доц. Силвия Димитрова,
председател на ККА.
Много са въпросите, свързани с
продължаващото обучение. Какво
да се прави с акредитираните вече
събития и как да се адаптират те в
условията на епидемичната обстановка?
Възникналите въпроси предизвикаха дискусия в залата.
Д-р Иван Данчев, председател
на РК на БЗС – Сливен, изказа мнение, че при дистанционното провеждане на форумите се губи „солта и
пипера“ на събитието и се губи смисълът от провеждането на регионалните форуми на БЗС.
Д-р Румен Тодоров, председател
на РК на БЗС – Велико Търново,
смята, че отлагането на един форум
не е проблем, но предвид изискванията на ситуацията трябва да се настроим към други условия.
Д-р Красимира Сариева, председател на РК на БЗС – Велинград,
предложи да се прецизират програмите на акредитираните лектори в
такива подходящи за онлайн обу-
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г. всеки лекар по дентална медицина да изписва рецепти само по
електронен път
Друго важно за практиките бе докладваната от д-р Донка СтанчеваЗабуртова, председател на КРЧ, информация във връзка с интеграцията
на Националната здравна информационна система (НЗИС) с Националния електронен регистър на членовете на БЗС. Бе представен и Проект на
задание към „Проком Инженеринг“
за изработка на публична част към
Националния регистър на БЗС.
Д-р Донка Станчева-Забуртова:
„След 1 януари 2021 г. от НЗИС, за
изписване на електронна рецепта,
ще има обратно запитване към Националния електронен регистър на
членовете на БЗС, дали лекарят по
дентална медицина е активен член
(така от МЗ означават редовните
членове на БЗС). Това налага коректно попълване на Националния електронен регистър на членовете на
БЗС от всеки един с актуалните му
данни - имена на лекаря, ЛПК, ЕГН
и наличието на код на специалност,

Д-р Георги Димов говори по точката свързана с НРД
чение и да не участват едни и същи
лектори.
Д-р Екатерина Атанасова, председател на РК на БЗС – Хасково,
припомни, че форумът в Хасково
има вече няколко годишен опит със
стрийминг на живо, който веднага отчита интереса в реално време.
Нейното предложение е да се разработят кратки курсове и презентации
за онлайн излъчванията, като също
подчерта, че трябва да се излезе от
кръга на едни и същи лектори с едни
и същи теми.
УС на БЗС прие решение да има
мораториум върху отчитането на
кредитите по ПМОЛДМ за периода на извънредното положение и
извънредната епидемиологична
обстановка.
По предложение на доц. С. Димитрова бе прието принципно
решение: При акредитиране на
програмата на дадено събитие това
да се възприема като възможност за
неговото провеждане в присъствена,
хибридна или дистанционна форма с
изричното условие: при промяна във
времевата рамка или в тематичната
програма, своевременно организаторите се задължават да информират
Комисията по квалификация и акредитация.
•
Доц. Тодор Узунов, председател
на Комисията по комуникация,
подчерта, че обстановката изисква
коренно различна комуникация, на
различно ново ниво. Напълно възможно е да се провеждат малки
присъствени курсове, при спазване
на всички противоепидемични изисквания и дистанционни лекции на
големи групи. Необходимо е да се
създадат условия предвиденото като
обучение да се изпълнява. Нужна е
коренно различна стратегия за провеждането на продължаващото обучение. Необходимо е и изграждане
на нови комуникационни платформи
и условия за телеконференции.
Предвижда се от 1 януари 2021

в съответствие с Наредба 1 на Министерството на здравеопазването,
адрес/и на денталните практики на
лекарите по дентална медицина в района, в който работят, статус на правото да практикуват – активен или с
прекратени права.
В случай, че данните в регистъра
са некоректни колегите няма да бъдат допускани в НЗИС, за да могат
да изпишат електронна рецепта.
Всички рецепти, с изключение
на зелените, ще бъдат изписвани по
този начин. Чрез ЛПК или ЕГН ще
има запитване към регистъра на БЗС,
дали съответният лекар по дентална
медицина е активен член, дали няма
отнети права, след което ще се връща доклада към НЗИС. Изписаните
електронни рецепти ще се съхраняват с помощта на т. нар. облачни технологии, после ще се насочват към
аптеките и накрая ще бъдат изпълнени към пациентите.
В по-следващ етап от развитието
на системата ще има възможност да
се вижда какво е изписано на дадения пациент от лекуващите го лекари и по повод на какви заболявания и
така лекарите по дентална медицина
ще могат да съобразяват своите рецептурни предписания.
Във връзка с това, ръководството на БЗС препоръчва на всички
лекари по дентална медицина да
се обадят в съответните офиси на
РК и да проверят коректността на
по-горе описаните данни, за да не
стават грешки.
В случай, че данните са некоректни, НЗИС няма да допуска лекар по
дентална медицина до своята функционалност, изписвайки – „не е открит лекар с това ЕГН или ЛПК“,
разясни д-р Станчева.
След края на заседанията и в унисон с протвоепидемичните мерки
фирма „Нано Колт“ направи презентация пред УС на БЗС на един революционен дезинфекционен продукт,
чиято издръжливост и поддържане
на асептика на повърхностите е в
продължение на една година (виж
вложката във вестника).
ДМ
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ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТА НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА
ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА
ОТ 0-18 Г. ЗА ПЕРИОДА 2021-2026 Г

П

редстои да приемем Национална програма за
профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г.
в България за периода 2021-2026
г. Този ангажимент пое министърът на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов. Той присъства на заседание на Националния
координационен съвет на програмата.
„Националната програма за
профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г.
в България е една от най-устой-

чивите в сферата на здравеопазването. Тя дава изключително
добри резултати по отношение
денталното здраве на децата.
Нашата цел е програмата, а това
означава и резултатите от нея,
да бъдат устойчиви. За целта работим в посока през следващите
5 години тази програма да бъде
продължена и надградена“, посочи министър Ангелов.
„Тази програма е устойчива,
тъй като се субсидира не от фондове, а от държавата в лицето
на Министерството на здравео-

пазването. Подобни програми за
профилактика на оралните заболявания има единствено в Скандинавските страни“. Това посочи
председателят на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков.
До момента Националната кампания за безплатно поставяне на
силанти на първите постоянни
молари на деца от 5 до 8 г. възраст, която се провежда в рамките
на Националната програма, е обхванала повече от 130 000 деца в
цяла България. Извършено е си-

ланизиране на над 457 хил. зъба.
През 2019 г. са поставени силанти на 15 258 деца.
Министерството на здравеопазването е сключило договор за изпълнение на дейностите по програмата за 2020 г. До седмица ще

започне практическото извършване на силанизирането. Повече
информация, вкл. и за лекарите
по дентална медицина, които поставят силанти, можете да получите на страницата на програмата: www.oralnaprofilaktika.bg/

МАРКЕТИНГ

С

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА
ДЕНТАЛНАТА КЛИНИКА

ъревнованието е не между продукти, а между възприятия.
По-просто казано и във връзка
с маркетинга на денталните услуги,
конкуренцията е свързана не толкова
с въпроса кой дентален лекар е наистина най-добрият професионалист, а
с това кой е възприеман като такъв.
Не трябва да имате никакво съмнение, че в този случай възприятието е
реалност. Денталните лекари могат да
бъдат изключително професионални
в действията си, но ако не могат да
се представят като професионалисти,
клиентите няма да ги възприемат като
такива и няма да стъпят в тяхната

пълна рехабилитационна програма на
много висока цена и от тях се очаква
да вземат решение на момента.
В интерес на практиката е преди
всичко да информира потенциалните
и настоящите си клиенти за конкурентните си предимства: какво обучение е преминал денталният лекар, от
колко време съществува практиката,
какви процедури се предлагат в практиката и т.н. Всички тези важни фактори, които могат да утвърдят позиционирането и имиджа на практика,
могат да се представят на клиента по
прост и разбираем начин с помощта
на информационната брошура.

шура, поставена в папка, с допълнителна информация за конкурентните
предимства на практиката. Дами и
господа, има голяма вероятност пациентът да реши да се обърне към Вас
за лечение, благодарение на възприятието за професионализъм, което сте
успели да създадете у него.
Сертификати
Не е случайно, че по стените на канторите на счетоводители и адвокати
можете да видите дипломи и сертификати за обучение. Както бе посочено,
пациентите няма как да преценят професионализма на лекаря, затова един
от начините да ги улесните в тази по-

практика. Това уравнение работи и
в обратната посока – всички ние сме
чували за посредствени дентални лекари, които успяват да си създадат
имидж на професионалисти и да превърнат практиката си в златна мина.
Има три много прости начина, по
които всяка практика може да утвърди
и подобри позиционирането на денталния лекар в очите на клиента.
Брошура за практиката – Може
би ще се изненадате да го чуете, но
новите клиенти, които влизат в практиката за първи път, се интересуват
живо от това кой дентален лекар ще ги
преглежда и лекува. Къде е завършил
образованието си? Колко години професионален опит има? Колко дълго е
съществувала практиката? Извършва
ли зъбни импланти и пълна орална
рехабилитация? И така нататък. В
действителност обаче се получава
странна ситуация – в повечето практики клиентите се подлагат на преглед
без да разполагат с цялата информация за денталния лекар или практиката. Те често получават предложение за

Брошурата не трябва просто да се
поставя между списанията в чакалнята с надеждата, че клиентите сами
ще си вземат една бройка, а трябва да
се дава преди прегледа, заедно с медицинския въпросник:
„Г-жа Х, ако желаете, можете да
прочетете за практиката ни преди прегледа“. Можете да бъдете сигурни, че
клиентите ще прочетат брошурата и
ще покажат силен интерес към професионалния опит на практиката и към
този дентален лекар, който евентуално ще извърши лечението. Освен това
брошурата трябва да бъде прикрепена към плана за лечение на клиента,
за предпочитане в папка, за да може
клиентът да получи допълнителна информация за Вашата практика, докато
получава предложения от други практики и обмисля чии услуги да ползва.
Представете си, че г-н Иванов е получил предложения от три различни
практики. Две от тях са му предоставили само план за лечение, както
правят повечето клиники, но Вашата
практика му е дала освен това и бро-

сока е чрез поставянето на дипломи
и сертификати, които подсъзнателно
предават посланието „Аз съм добре
образован и високо квалифициран“.
Значителен брой дентални лекари
смятат излагането на показ на дипломи и сертификати за ненужно и
инвестират основно в естетиката и
иновативността на практиката. Това
мислене се дължи на две основни
причини – първата е, че денталният
лекар разглежда въпроса от гледната
точка на лекар („Сертификат може да
се получи и след двудневен курс“),
а не от гледната точка на клиента
(„Брей, много образован зъболекар!“).
Втората причина е, че повечето интериорни дизайнери и архитекти, които
проектират практиките, не отчитат
маркетинговия аспект, а подхождат
само от естетическа гледна точка.
Голям брой иначе красиво уредени и иновативни дентални практики
пренебрегват подчертаването на професионализма. Както казахме, професионализмът е най-важният фактор
за клиентите при избора на дентална

практика. За новите клиенти, чакащи
реда си, е по-важно да се чувстват
сигурни, че са влезли в наистина професионална практика (например като
видят на стената сертификат, който
показва, че денталният лекар е преминал обучение за поставяне на зъбни
импланти в уважаван университет;
диплома от престижен факултет по
дентална медицина; лиценз за обща
анестезия), отколкото да виждат красиви картини или авангардни статуетки.
Разбира се, дизайнът също е важен
– практиката трябва да бъде естетически издържана и приятна за окото,
но тези характеристики не са толкова
важни, колкото сертификатите за обучение. Можете да си позволите комбинация от елементи, но се придържайте
към правилото: сертификатите трябва
да бъдат поставени на стратегически
места като чакалнята, кабинета и офиса. С една дума, те трябва да бъдат
поставени там, където седят клиентите. Красивите и съразмерни рамки на
тези документи също могат да допринесат за положителния им ефект.

Униформи
Да, дори и денталният лекар и служителите оказват влияние върху позиционирането и имиджа на практиката.
Лекар, който носи стара и зацапана
престилка с мастилено петно на предния джоб, ще се възприема подсъзнателно като старомоден и с непрофесионално отношение, затова не си
струва да икономисвате от униформи;
и въпреки че използването на еднократни престилки създава удобство,
те не изглеждат добре и не излъчват
професионализъм.
Друг важен въпрос по отношение
на униформите: лекарската престилка
не стои добре с джинси. Денталният
лекар с джинси изглежда като човек,
който е седял в кафенето, и когато е
дошло времето, е облякъл престилката и е започнал работата си. Найдобре е да се носи пълна униформа,
включително панталони. Лекарите,
работещи в болниците, са задължени
да носят пълни униформи не само по
хигиенни съображения.
Габриел Асулин
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COVID-19 И МЕДИЦИНСКИ СПЕШНИ
СЛУЧАИ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Епидемията от COVID-19 поставя лекарите по дентална медицина и целия
стоматологичен персонал в условията на безпрецедентни предизвикателства и
трудности, особено при възникване на животозастрашаващи състояния на пациентите
Британски дентален журнал
(със съкращения)
ъв Великобритания правителството облекчава постепенно мерките и NHS (Националната здравна служба) започва
да навлиза във втора фаза от отговора си на пандемията от COVID-19.
Денталните практики очакват рязко
увеличаване на нуждата от дентално
лечение. Специалистите по дентална помощ ще имат основателни опасения относно риска от предаване на
COVID-19, особено ако е необходимо да се отговори на спешно състояние като сърдечен арест.

В

ВЪВЕДЕНИЕ
Денталният екип ще има основателни опасения относно риска от предаване на коронавирус
(COVID-19) при лечение на пациенти. Тези тревоги несъмнено ще се
увеличат в дентална практика, ако се
наложи да реагират на медицинска
спешна помощ, като сърдечен арест
при пациент с COVID-19.
Целта на тази статия е да предостави преглед на текущите насоки, свързани с управлението на
медицинските спешни случаи при
пациенти с COVID-19 в денталната практика.
Екипите в денталните практики
трябва да разработят и отрепетират своите протоколи за триаж при
COVID-19 и процедурите за изолиране. Този протокол трябва да
включва:
• потвърждаване на ролята и отговорностите за всеки член на екипа;
• назначаване на ръководител при
възникване на инцидент;
• подготовка на персонала – репетиране на действията.
Във Великобритания бе изчислено, че няколко хиляди пациенти с
COVID-19 ще се нуждаят от стоматологична помощ.
Въпреки че е малко вероятно да
се случи, ако в денталната практика се наложи спешна медицинска
помощ, това може да окаже значително влияние върху безопасността
на пациента, както и върху безопасността на денталния екип. Ако не се
спазват съответните насоки за ЛПС,
последствията могат да доведат до
потенциална катастрофа и заразяване на денталния екип. (В болниците
на острова се правят PCR тестове на
лекарите и персонала на всеки две
седмици. Това не се прави за практиките на лекарите по дентална медицина. Бел. ред.)
Ръководствата на Съвета по реанимация (UK) винаги са подчертавали,
че „личната ви безопасност и тази на
членовете на екипа по реанимация е
първият приоритет при всеки опит
за реанимация“. Настоящата пандемия поставя сериозни рискове
за здравето за целия зъболекарски
екип, особено при реанимация на
пациенти с COVID-19. Спешните
случаи могат да се случат по всяко
време в денталните практики. При
организирането на случаи, при които пациент има нужда от реанимация, трябва да сте сигурни, че в работната среда има на разположение
поне още един човек, който да се
справя с медицинските спешни случаи, когато лекувате пациенти.
Подготовка за отговор на спешна медицинска помощ, включително сърдечен арест, при пациент с COVID-19 или със съмнение,
че има COVID-19
От първостепенно значение е да
се направи оценка на риска, свързан

със спешна медицинска помощ при
пациент с COVID-19. Важно е да се
гарантира наличието на подходящи
ЛПС и персоналът да знае ролята си,
ако такова събитие се е случило.
Препоръчва се създаването на
книга с протокол за действие или
паметна записка, която ще помогне
за ефективна реакция на екипа, така
че всички членове на персонала,
които биха могли да участват в медицинска помощ, да са обучени и
подготвени за това по всяко време.
Добре е редовно целият екип заедно
да участва в симулация на спешна
ситуация, за да знае какво точно да
прави.

ОЦЕНКА НА РИСКА
В идеалния случай първоначалната оценка на риска трябва да се
предприеме по телефона или по друг
дистанционен начин преди пациентът да влезе в денталната практика.
Ако това не е направено предварително, трябва да се спазва двуметрова социална дистанция при влизане.
Смекчаването на рисковете от излагане на персонала на COVID-19 е от
първостепенно значение.
Персонализираната оценка на риска за членовете на денталния екип
също е важна, по-специално свързана с повишените рискове, свързани
с инфекция COVID-19 в определени
групи (възраст, пол, етническа принадлежност, бременност, съпътстващи заболявания и др.). Безопасността се прилага за членовете на екипа
по всяко време, което ще включва
необходимостта те да работят като
екип и членовете трябва да бъдат
обучени за безпрецедентни събития
като тези, така че да могат да подкрепят пациента и своите колеги,
ако има необходимост от спешна медицинска помощ.
Лични предпазни средства
Важно е да се изберат подходящите ЛПС след извършване на оценка
на риска от процедурата, персонала
и пациента, заедно с отчитането на
текущото национално ниво на предупреждение за състоянието на епидемията от COVID-19, за да се защитят най-добре всички засегнати.
Това дали ще се изисква процедура за генериране на аерозол (AGP)
за управление на извънредната ситуация, или не, ще определи кое ниво
на ЛПС ще се изисква.
Медицински спешни случаи
(без реанимацията)
За повечето медицински спешни
случаи е необходимо да се обърне
особено внимание, ако пациентът
на домашен кислород самостоятелно прилага кислород с нисък
поток през носна канюла, когато посещава стоматологичната
практика.

РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С COVID-19
Понастоящем има противоречиви
съвети относно ЛПС за реанимация
на COVID-19.
При сърдечен масаж и прилагане
на дефибрилатор, се препоръчва да
се покрие носа и устата на пациента
с кърпа (като най-малък минимум)
и в идеалния случай да се използват
ЛПС.
Ръчната вентилация е аерозол генериращ процес и изисква всички
членове на зъболекарския екип да
имат PPE 3 преди да се започне об-

дишване (съотношение 30 компресии към две вентилации).
Препоръчителни ЛПС за не-аерозол генериращи процедури
• ръкавици;
• престилка;
• хидроустойчива хирургическа
маска;
• защита на очите/лицето.
Препоръчителни ЛПС за аерозол генериращи процедури
• ръкавици за еднократна употреба;
• еднократна цялостна прес илка/
халат за еднократна употреба;
• филтриращ респиратор за лицева част за еднократна употреба;
• защита на очите/лицето.
Предотвратяване на сърдечен
арест
Предотвратяването на сърдечен
арест и избягването на необходимостта от извършване на дефибрилация е идеалният сценарий. Важно
е да следвате подхода „Дихателни
пътища, дишане, циркулация, увреждане, експозиция“ (ABCDE) за
оценка и лечение на остро болен
пациент.
При хоспитализирани пациенти
с COVID-19 дихателната функция
може бързо да се влоши, което води
до бързо повишаване на нуждите
от кислород. Възможно е това да се
случи и в денталната практика, така
че е задължително да се обадите навреме на спешна помощ и докато чакате да се уверите, че пациентът е в
оптимално положение, за да помогне на дишането си (обикновено седи
изправено с крака на пода) и се подава кислород (15 литра/мин.). Това
може да предотврати влошаване на
сърдечния арест.

НАСОКИ НА СЪВЕТА
ПО РЕАНИМАЦИЯ (UK)
• Обадете се за помощ към другите членове на екипа
Потвърдете сърдечен арест
Сърдечният арест трябва да бъде
потвърден, като се търси липсата
на признаци на живот и липсата на
нормално дишане. Въздържайте се
от слушане или усещане за дишане, като поставите ухото и бузата си
близо до устата на пациента.
Обадете се на спешна помощ
Обадете се за линейка (уведомете,
че има подозрение за COVID-19).
Прикрепете
автоматизиран
външен дефибрилатор
Тъй като дефибрилацията не е
аерозол генериращи процедура, ако
носите PPE 2, прикрепете автоматизирания външен дефибрилатор
(AED) и, ако е препоръчано, го използвайте шоково. Ранната употреба
на AED значително увеличава шансовете на пациента за оцеляване и не
увеличава риска от инфекция.
Започнете сърдечен масаж на
гърдите
• При наличие на ЛПС покрийте
носа и устата на пациента с кърпа
(тъй като това може да ограничи
разпространението на аерозол) и започнете масаж на гърдите.
• При наличие на ЛПС от високо
ниво стартирайте гръдни компресии
и вентилации в съотношение 30: 2.
Стартирайте вентилациите
Не трябва да се предприема вентилация от уста в уста или вентилация чрез джобна маска.
Предотвратяване и контрол на
инфекциите след реанимация
Важно е да изхвърлите или почистите цялото оборудване за реанимация, като следвате препоръките на
производителя и местните разпо-

редби.
ЛПС трябва да се свалят безопасно, за да се избегне самозамърсяване
и да се поставят в клинични торби
за отпадъци, които се изхвърлят съгласно местните указания. Трябва
да се следват указания за профилактика и контрол на инфекцията
COVID-19.
След процедурата измийте добре
ръцете си със сапун и вода (алтернативно използвайте алкохолен гел за
ръце) и потърсете съвет от съответните служби.

СЛЕД РЕАНИМАЦИЯ
След опит за реанимация на пациент с COVID-19 трябва да се
планира и предприеме доклад за
реанимация. Наистина е важно да се
грижите за психичното здраве и благосъстоянието на персонала и може
да се наложи да потърсите помощ и
съвет от специалист.
Комуникация при спешно състояние при COVID-19
Комуникацията във всяка спешна медицинска ситуация може да
бъде трудна, но особено по време
на опит за реанимация на пациент с
COVID-19, при който членовете на
екипа могат да носят ЛПС, с които
не са свикнали. Разговорите чрез
FFP3 маски могат да бъдат предизвикателни и фактът, че изражението на лицето може да бъде неясно,
може да направи комуникацията
още по-трудна. Присъстващият лекар по дентална медицина трябва да
положи допълнителни усилия, за да
осигури адекватна и ефективна комуникация в екип.
Управление на спешни случаи
при пациент с COVID-19
Както бе споменато по-горе, ефективното управление на спешните
медицински случаи за предотвратяване на влошаването на сърдечен
арест и избягване на необходимостта
от извършване на CPR при пациенти
с COVID-19 очевидно е идеалният
сценарий. Важно е да продължите
да извършвате медицински оценки на риска и, ако е възможно, да
предприемете подходящи действия
за предотвратяване на медицински
спешни ситуации.
Пациентите с болест на Аддисон
се считат за принадлежащи към групата на уязвимите лица, които са изложени на повишен риск от инфекция с COVID-19, която може да бъде
усложнена от бъбречна криза.
Анафилаксия
Обикновено оптималната позиция
за пациент в анафилаксия е лежаща.
Пациентът с COVID-19 обаче може
да има съществуваща гръдна инфекция и може да развие задух, когато
легне. Може да е необходимо да се
направи компромис с препоръчаната
обичайна позиция при анафилаксия
и пациентът да седне по-изправен.

Астма
Гръдната инфекция е известена
предпоставка за астматичен пристъп. Следователно астматичен
пациент с инфекция COVID-19 е
по-вероятно да получи астматичен
пристъп. Съобщава се, че въпреки
че инхалаторът може да бъде ефективен за облекчаване на респираторните симптоми (задух, кашлица и
стягане в гърдите), свързани с астма,
той може да бъде неефективен при
облекчаване на подобни симптоми,
които могат да бъдат свързани с инфекция COVID-19 поради различна
патофизиология.
Сърдечни спешни случаи
Изказани са опасения относно намаляването с 50% на броя на пациентите, посещаващи своя кардиолог.
Свързаните рискове от пропускане
на прегледи и неполучаване на медицинска помощ включват дългосрочно увреждане на мускулите на
миокарда и възможност за внезапна
сърдечна смърт.
Епилепсия
Някои пациенти с епилепсия, които развиват треска, са по-склонни
да имат епилептичен припадък; тъй
като при COVID-19 може да се появи треска, това може да предизвика
припадъци при пациенти с епилепсия.
Хипогликемията
Пациентите с диабет (особено
тип 1), които имат COVID-19, са посклонни да имат нестабилно ниво
на кръвна захар и ще се нуждаят от
внимателно наблюдение в денталната практика. Може да възникнат
както хипогликемия, така и хипергликемия.
Сепсис
COVID-19 може да причини сепсис. Пациенти, които преди това са
имали сепсис, могат да бъдат изложени на повишен риск от развитие
на тежко заболяване (включително
сепсис), ако имат COVID-19.
Удар
Пациентите, които преди това са
имали инсулт, са по-склонни да развият гръдни усложнения, като пневмония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Избухването на епидемията от
COVID-19 изправя стоматологичния
персонал пред безпрецедентни предизвикателства и трудности. Денталният екип трябва да гарантира,
че е в крак с националните насоки и
че е готов да реагира ефективно, ако
пациентът с COVID-19 има нужда
от спешна медицинска помощ в денталната практика.
Повече информация можете да
намерите на (www.resus.org.uk).
Превод от английски:
Е. Караянева
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МОНОГРАФИЯ

П

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ МЕДИЦИНСКИ
КОМПРОМЕТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

оради изчерпване на тиража се направи допечатка на монографията
„Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти“ с автор д-р Цветан Цветанов, дм, под редакцията на
проф. д-р Ангел Бакърджиев, дм,
EACMFS. Настоящата монография е предназначена да даде указания на лекарите по медицина,
дентална медицина, оралните
хирурзи и други специалисти за
поведение при т. н. медицински
компрометирани пациенти – пациенти със сърдечно-съдови, белодробни, чернодробни, бъбречни
заболявания. Групата включва
също заболяванията на кръвта
и кръвотворната система, ендокринни заболявания, мозъчносъдови инциденти. Описани са още
денталните процедури предшестващи лъчетерапията, оралните усложнения вследствие
проведена лъчетерапия при пациенти с тумори на глава и шия,
както и усложненията свързани
с прием на бифосфонати. Монографията не се счита за изчерпателна, науката продължава
да се развива с ускорени темпове.
Всички критични бележки ще
бъдат приети с благодарност.
д-р Цветан Цветанов,
дм; 0898325332;
doctorcvetanov@abv.bg

ДЕНТАЛНИ
ПРОЦЕДУРИ,
ПРЕДШЕСТВАЩИ
ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА
Според Murdoch-Kinch CA,
Zwetchkenbaum S. за пациентите,
подлежащи на лъчетерапия е необходимо провеждане на дентално
изследване. 21 Изследването трябва
да бъде проведено в срок, позволяващ достатъчно време за раневи
заздравителен процес, в случаи на
необходимост от провеждане на
зъбна екстракция. Денталният лекар трябва да бъде запознат с лъчетерапията, радиационния лечебен
план (доза, форма на лъчетерапия
и поле на облъчване), с оралния/
зъбен/пародонтален статус на пациента, позволяващ изготвяне на
най-подходящия лечебен план.
Необходимо е провеждане на консултация с лъчетерапевт и медицински онколог, в случаите, когато
пациента подлежи на химиотерапия.
Цел на денталното лечение
(Murdoch-Kinch
CA,
Zwetchkenbaum S.21): Денталният
лекар трябва да има ясно дефинирани цели на дентално лечение по
време на трите фази от противотуморната терапия:
1. Предлечебни цели
a) елиминиране потенциалните
източници на инфекция;
б) обсъждане с пациента краткотрайните и дълготрайните усложнения на туморната терапия;
в) провеждане на превантивни
грижи.
2. Цели по време на туморното
лечение
a) лечение на оралните мукозити;
б) лечение на оралната кандидоза;
в) контрол на ксеростомията;
г) превенция на ограниченото
отваряне на устата.

3. Дълготрайни, следлечебни
цели
a) контрол на ксеростомията;
б) превенция и минимизиране на
тризмуса;
в) превенция и лечение на зъбния кариес;
г) превенция на пострадиационната остеонекроза;
д) откриване на туморни рецидиви.
Планирането на денталното
лечение преди лъчетерапия е задължително (Murdoch-Kinch CA,
Zwetchkenbaum S. 21):
1. ограничава се времето за дентално лечение при пациентите,
при които прогнозата за преживяемост е лоша;
2. съществува висок риск за
остеорадионекроза в облъчената
кост след дентална екстракция или
нелекувана инфекция;
3. повишен е рискът от развитие
на кариес, когато полето на облъчване обхваща слюнчените жлези.
Лечебният план, оптимално
при всички пациенти, трябва да
включва контрол на заболяването
и превенция във всички фази. Протетичното възстановяване обикновено се извършва няколко месеца
след лъчетерапията. Контролът на
заболяването включва премахване
на кариеса и металните ресторации, почистване на зъбен камък
и профилактика, поддържане на
добра орална хигиена, премахване
на свръхконтурираните и дефектни обтурации, особено, които са
свързани с мекотъканно дразнене.
Дълбокото почистване (дълбочина
на джобовете по-малко от 6 мм.)
трябва да бъде извършено 2 седмици преди лъчетерапията. Лошо изработените протези трябва да бъдат премахнати и заменени с нови.
Избягва се използване на мекотъканни подложки, поради факта,
че повърхността им е неправилна,
предразполагат към развитие на
кандидоза и тъканно дразнене.
При необходимост от запазване
на зъбите, денталният лекар трябва да проведе дневна флуоридна
терапия с 1.1 % NaF гел приложен
с фабрично изработени метални
приспособления или с 1.1 % NaF в
зъбни пасти веднъж дневно преди,
по време и след лъчетерапия през
останалата част от живота. Периодичните контролни прегледи са
от съществено значение като превантивна стратегия и откриване
на заболяването в ранен стадий.
Денталният лекар трябва да мотивира пациента за прилагане на некариесогенна диета. Екстракцията
на зъби се извършва 14 дни преди
започване на лъчетерапия или химиотерапия. След лъчетерапия са
необходими най-малко 3 месеца
заздравителен период за изработка на протези при пациенти с
частично или тотално обеззъбяване. Някои проучвания застъпват
становището за по-дълъг период
преди да се извърши окончателното протетично възстановяване. Заедно с екстракцията на зъби, преди
лъчетерапия, трябва да бъдат премахнати острите костни ръбове с
цел избягване алвеолопластика в
по-късен период. При вероятност
за тризмус и попадане на латералните птеригоидни мускули в
полето на облъчване се изискват
упражнения за долната челюст и
повишаване обема на движенията.
След лъчетерапията упражненията трябва да бъдат повторени и

при необходимост модифицирани.
Превенцията на зъбният кариес
включва назначаване на Пилокарпин и Севимелин за стимулиране
на слюнчената секреция, дъвки
без захар, съдържащи ксилитол,
изкуствена слюнка, съдържаща
калций и фосфати за стимулиране
процеса на реминерализацията.
Избор за екстракция на зъби:
Лечебното дентално планиране се
основава на решения въз основа
на денталната и туморна терапия:
взема се решение за екстракция кога зъбите да бъдат екстрахирани
преди туморната терапия. Други
високорискови фактори са: степен
на засягане на фуркацията, патологична подвижност > 2 мм, частично ретинирани зъби и остатъчни
зъбни корени, ретинирани зъби с
“перикоронарна патология,” лоша
орална хигиена и слаба комуникация с денталния лекар. Тези
фактори също се определят като
рискови за малигнизация. Високорисков фактор за малигнизация е
радиационна доза > 55 Gy, в случаите, когато полето на облъчване
включва и моларите, лъчетерапията трябва да започне най-малко 14
дни след отстраняване на тумора.
Необходимо е понижаване стойностите на кариесния индекс, тъй
като зъбите се считат за високорискови фактори за малигнизация.
Освен това, решението за екстракция на зъби се основава на стратегическото им значение, общото
състояние на пациента и рисковете, свързани с екстракцията (въз
основа на клиничната преценка).
В заключение решението за
екстракция на зъби преди лъчетерапия се подчинява на следните
принципи (Murdoch-Kinch CA,
Zwetchkenbaum S. 21):
1. Зъбите попадат в област с високо лъчево натоварване, всички
зъби, които не подлежат на възстановяване или изискват значителни ресторативни, пародонтални,
ендодонтски или ортодонтски интервенции трябва да бъдат екстрахирани.
2. Екстрахират се също зъби в
случаите на умерени до тежки пародонтални заболявания (дълбо-

чина на джобовете > 5-6 мм) или с
рецесии в напреднал стадий.
Денталният лекар трябва да изготви агресивен дентален лечебен
план при пациенти с ниска дентална култура, липса на мотивация
или сътрудничество, неспазване
на назначените указания след дентално лечение, лоша орална хигиена, данни за минали дентални и
пародонтални заболявания. Специалистът трябва да се съобрази и
с други фактори като: позиция на
зъбите, функционално състояние,
орална хигиена, потенциалното
въздействие на ограниченото отваряне на устата върху оралната
хигиена и денталното лечение, наличие на тауродонтизъм, както и с
анатомията на корените.
Предлъчетерапевтичен протокол
на Университета в Мичиган, Катедра по Орална и ЛЧХ (MurdochKinch CA, Zwetchkenbaum S. 21):
1. Обучение на пациента, устно
и писмено
a) Ефекти върху слюнчените
жлези
- Стратегии при суха уста:
1. Увеличаване на хидратацията
2. Заместители на слюнка
3. Стимулиране на слюнчената
секреция – дъвки без захар, Пилокарпин, Севимелин
- Превенция на кариес:
1. Модификация в хранителния
режим
2. Ежедневна употреба на флуориди
3. Периодични дентални прегледи
б) Костни промени в полето на
облъчване:
- необходимост от зъбен статус
преди лъчетерапия
- консултация с лъчетерапевт
- консултация с център за спешна помощ преди да се извърши
зъбна екстракция или хирургия в
полето на облъчване.
в) Проучване вероятността за
тризмус:
- провеждане на необходимите
упражнения.
- ретрактори за език
- Therabite™
- Dynabite™
2. Оценка на пациента и лечебен
план

a) Консултация с лъчетерапевт
и онколог относно планираното
поле на облъчване. Предпочита се
интензитетно модулираната лъчетерапия.
б) Необходимостта от екстракция се основава на денталния и пародонталния статус, ниво на орална хигиена, история на дентални
посещения и т.н.
в) При достатъчно време и желание на пациента екстракцията се
извършва в същия ден или се назначава за по-късен период.
г) Информира се лъчетерапевта
относно времето за заздравителния процес преди започване на лъчетерапия.
д) Инструкции за орална хигиена и планиране на други лечебни
мероприятия.
3. Силиконовите предпазни
средства за зъбите ще сведат до
минимум разпръскването на лъчението. Трябва да бъдат с гладка
повърхност и изработени по такъв
начин, за да не възпрепятстват отварянето и затварянето на устата.
При липса на тези условия не се
прилагат.
4. В случаите, когато се очаква
ксеростомия се прилагат флуориди, съдържащи се в зъбните пасти
или чрез прилагане на специални
шини. При множество липсващи
зъби се избира първата техника
като средство на избор. При възможност за изработка на шини се
вземат алгинатни отпечатъци. До
изработване на шините пациентът
приема флуор чрез следните форми:
a) Натриево флуорна паста или
гел
б) Гел, включващ в състава си
калаен флуорид
5. Пациентът е необходимо да
се яви на контролен преглед след
7 седмици, приблизително в последната седмица на лъчетерапията. По време на това посещение се
затвърждават знанията относно кариесната превенция. Проверява се
дали пациента е положил необходимите рутинни дентални грижи.
6. Стриктно се следи качеството
на денталното лечение и информираността на пациента и неговия
дентален лекар.
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ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И ГРИЖИ ЗА ОРАЛНИ УЛЦЕРОЗИ И ДРУГИ ЛИГАВИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

П

Общество по орални лигавични заболявания, Китайска дентална асоциация

рез декември 2019 г. няколко
нови случая на неуточнена
пневмония са открити от
СЗО в град Ухан, провинция, Хубей,
Китай, чийто вирусен причинител
по-късно беше изолиран и наречен
COVID-19. Броят на заразените нараства бързо и инфекцията се разпространява непрекъснато. Десетки
хиляди медицински служители от
цялата страна се насочиха към Ухан,
за да подпомогнат колегите си в интензивното медицинско лечение на
болните. Поради високо психическо
натоварване и интензитета на работа, невъзможността да се пие вода в
продължение на часове след влизане в изолационното отделение и недостатъчен сън, те могат да страдат
от язви на устната лигавица и други
лигавични заболявания. Известно е,
че не само медицинският персонал,
но и полицейските
служители, социални работници,
членове на семействата им и дори
пациенти с лека COVID-19 инфекция с история за лигавични заболявания в миналото, всички твърдят,
че се чувстват неприятно от нарушения на лигавицата на устната
кухина, като язва на устната кухина,
причинена от голямо психическо
натоварване.
Тези състояние включват основно: рецидивираща афтоза (RAU),
хроничен хейлит и орален Lichen
planus. Тази статия ще даде някои
предложения относно превенцията
и грижата за устната кухина и лечение на лигавичните заболявания,
споменати по-горе, по време на борбата срещу COVID-19, като е съсредоточена върху мерките за справяне
с увреждането на устната лигавица,
причинено от стрес.
Ключови думи: COVID-19, рецидивираща афтоза, хейлит, орален Lichen Planus, стрес
РЕЦИДИВИРАЩ
АФТОЗЕН
СТОМАТИТ (РАС)
КЛИНИЧНИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА РАС
РАС, наричана още рецидивираща язва на устната кухина, е найчестата форма на орални язви, с
периодични, повтарящи се и самоограничаващи се характеристики.
Разпространението на РАС сред
населението е около 20%. Развитието му е свързано с психологически
стрес, емоционални колебания, лош
сън, дефицити в хранителния режим
(намален прием на зеленчуци и плодове), генетични фактори, менструация, имунни нарушения, заболявания на храносмилателната система
и други фактори (1-3). По време на
периода на антиепидемични мерки
срещу COVID-19, психологическият стрес и лошият сън несъмнено се
превръщат в основния стимулиращ
фактор (4), като суперпозиция от
други рискови фактори, честотата
на заболяването ще се увеличи.
РАС може да бъде разделен на три
вида: малка афтозна язва, херпетиформeна афтозна
язва и голяма афтозна язва. Около
80% от афтите се причисляват към
малките афти, и техните клинични
изяви са както следва:
• Афтата може да се появи във
всяка част на устната лигавица
(твърдо небце и гингивата се засягат
сравнително рядко).
• Броят на афтите в устната кухина обикновено е един или няколко,
кръгли или яйцевидни, разпръснати, с размери вариращи от върха на

кантни храни трябва да се избягва.
За намаляване на възпалението се
препоръчват мокри компреси с 0,1%
разтвор на етакридин лактат, ауреомицин или хлорхексидин. След това
се нанася противовъзпалителен
мехлем (като напр. маз за очи, съдържаща еритромицин), стероиден
мехлем, или ауреомицин глицерин.

игла през оризово зърно, до размери
на бобено или соево зърно.
• Повърхността на афтата е светло
жълта или сива, заобиколена с еритематозен ореол.
• Лесно се локализира източника
на болката.
• Афтата може да зарасне в рамките на 1-2 седмици, обикновено
7-10 дни.
Ако в устната кухина се наблюдават десетки орални язви едновременно, се касае за херпетиформни
язви. Ако диаметърът на единична
язва на устната кухина надвишава 1
см, тя се класифицира като голяма
афта.
Трите вида афтозни язва могат да
се появят повторят няколко дни или
месеци след излекуването.
Местоположението на новите
улцери обикновено се различава от
предишното (1,2,5.)
ПРИНЦИП НА
ЛЕЧЕНИЕ И ПОДБОР
НА ЛЕКАРСТВОТО
ПРИ РАС
Локална терапия
Основни типове лечение: противовъзпалително, болкоуспокоително регенеративно (5,6).
Принципът е приложим и за локално лечение на повечето язви на
устната лигавица.
• Противовъзпалителна терапия:
разтвор на хлорхексидин или негови съединения, , повидон йод,
етакридин лактат, цетилпиридиниев
хлорид, боракс съдържащи съединения и т.н. може да се използва за
изплакване на устата. Може да се
използва и таблетки за смучене, съдържащи цетилпиридиниев хлорид
или диквалиниев хлорид.
• Облекчаване на болката: върху
афтата се прилага гел с екстракт от
лайка и лидокаинов хидрохлорид
• Потенциране на оздравителния
процес: всеки вид пудра, мехлем,
филмиращ агент, пластир, паста, гел
и т.н. може да се използва локално.
Системна терапия
За да се съкрати периодът на язвена атака и да се удължи интермитетния период (5,7) могат да се приемат: талидомид, общи глюкозиди
от плодника на божур, левамизол
и гранули Kouyanqing(бележка на
редактора: китайско народно лекарство) в прдължение на седмици или
месеци (5,8,9.)
Грижи
• Трябва да се нанесе местен
анестетик върху афтозната повърхност преди хранене и прилагане на
други локални медикаменти.
• Системните лекарства трябва
да се приемат след хранене поне в
началото.
• Второ, изплакването на устата трябва да е с продължителност

1-3 минути, така че разтворът да
проникне в субмукозата и да осъществи противовъзпалителното си
действие.
• На трето място, нанасяне на
пудра върху афтата, като пациента
не трябва да се храни, пие вода или
говори в продължение на 15-20 минути, за да се потенцира лечебния
ефект.
• Ако са предписани таблетки за
смучене, те трябва да се приемат
поне 20 минути след приложението
на локалните регенеративни медикаменти.
• Топикалните медикаменти трябва да се прилагат преди или след
хранене.
• Приемът на системни медикаменти трябва да се контролира от
медицински специалист.
ПРЕВЕНЦИЯ НА РАС
Балансът между работа и почивка
може да облекчи психическия стрес
на персонала от първа линия. Осигуряване на адекватен сън и прием
на допълнителни дози зеленчуци,
плодове и витамини, поддържане
хидратация на устната кухина са от
съществено значение за забавяне и
предотвратяване на развитието на
афтози.
ХРОНИЧЕН ХЕЙЛИТ
Клиничните характеристики
на хроничния хейлит
Хроничният хейлит е често срещано хронично неспецифично възпалително заболяване на устните.
Проявяването на болестта е свързано най-вече с различни хронични
дългосрочно действащи стимули
като сух климат, вятър, студено време, механични или химични фактори, температура на околната среда, лекарства и други фактори или
вредни навици като тютюнопушене,
употреба на алкохол, облизване и
хапане на устните и други. Състоянието зависи и от нивата на ментален стрес на пациентите.
Клиничните прояви са подуване
на устните, сухота, напукване на
лабиалната лигавица, десквамация,
зачервяване и образуване на крусти
по вермилиона. Състоянието се характеризира с повтарящи се и хронични лезии на устните(1,2).
Принцип на лечение и подбор
на лекарството при хроничен хейлит
Лечението е основно локално лечение и цели премахване на вредния навик и възпалението. (1,2,10).
На първо място, всички дразнещи
фактори трябва да бъдат премахнати и лошите навици като облизване
и хапане на устните трябва да се
преустановят. Излагането на вятър,
студ и други неблагоприятни условия, както и консумацията на пи-

Грижи при хроничен хейлит
Независимо от тежестта на хроничния хейлит, той трябва да се
лекува първо с противовъзпалителни лекарства, а след това с хидратиращи средства. Лечението се
състои от локално приложение на
мокри компреси и мехлем. Много
пациенти не прилагат мокри компреси и състоянието им персистира,
тъй като третирането с мехлем не
е достатъчно. Мокрият компрес е
най-простият и ефективен начин за
лечение на хроничен хейлит.
Процедурата и стъпките за третиране са както следва:
• Нарежете стерилен памук на
ленти със същия размер като зоната
на устната лезия, след което накиснете в разтвора за компреси, за да се
напои; вземете памучната лента
с пинсети и наложете върху устните, без да изцеждате течността
предварително.
• Нанесете напоената памучна
подложка върху лезиите на устните
и покрийте цялата
повърхност на лезията.
• По време на 20 минутния престой с мокър компрес е възможно
памучната подложка да изсъхне
поради изпаряване на течното лекарство. Малко количество течно
лекарство трябва да се добавя към
памучната подложка на всеки 3-5
минути, за да се запази добре омокрена.
• Времето за третиране с компрес
може да се увеличи или намали според дебелината
на крустата. След като крустата
стане мека и безболезнена, може да
се постави компрес само за няколко
минути с цел удължаване на противовъзпалителния ефект на течното
лекарство, което е проникнало в
тъканта, или мокрият компрес може
да се свали веднага.
• Незабавно нанесете лекарствен мехлем върху повърхността
на влажната устна тъкан, който ще
поддържа зоната хидратирана и ще
осигури дългосрочен противовъзпалителен ефект до следващата апликация на компрес.
Обикновено медикаментите могат да дадат резултат при лечение
на хейлит в рамките на 1-2 седмици. Въпреки това, по-нататъшната
грижата за хидратация на устните
не трябва да се неглижира. Може да
се прави мокър компрес от памучна подложка и чиста вода, като след
това зоната да се третира с вазелинов мехлем.
Превенция на хроничен хейлит
За медицинския персонал на
първа линия, осигуряването на балансиран график с достатъчно почивки, облекчаване на психическия
стрес и поддържане на устните хидратирани са много важни условия
за забавяне на прогресията и предотвратяване на появата на хроничния
хейлит.
ОРАЛЕН LICHEN PLANUS
Клиничните характеристики
на оралния Lichen planus
Lichen planus е хронично възпа-

лително заболяване на кожата и лигавицата и е едно от
често срещаните заболявания
на устната лигавица. Счита се че
оралният Lichen planus е по-често
срещан от рецидивиращата афтоза с
около 1% и това го прави най-разпространеното заболявне на оралната лигавица.
Заболяването се характризира с
периоди на затихване и обостряне,
които могат да продължат с месеци,
дори години. Етиологията на това
заболяване все още не е ясна
и е свързана с много фактори,
сред които психическо напрежение,
тревожност, депресия и др.-основните причини, които водят до имунна дисфункция на организма.
Клиничните характеристики на
оралния lichen planus са сиво-бели
кератинизирани ивици или плаки.
Обикновено пациентите нямат болкови симптоми,
само усещане за грапавост. Когато се появят плаки, ерозия, улцери,
атрофия и мехури
върху устната лигавица, се наблюдава дразнеща или спонтанна болка.
Лезиите по устна лигавица могат да
бъдат придружени и от кожни лезии(1-2). В условия на стрес или
тежко психическо натоварване е повероятно заболяването да се прояви
във вид на плаки, ерозия и улцерация на устната лигавица, което води
до засилване на предизвиканата
болка по време на хранене или на
спонтанната болка.
Принципи на лечение на орален Lichen planus
Лечението включва системно лечение и локално лечение. Ако бялата ивица на първични орален Lichen
planus не е придружена от плаки,
ерозия, язви и др., и няма симптоми на болка, можете временно да
наблюдавате и да насрочите час
за следващ преглед. Принципът на
локалното лечение е премахване
на стимулацията, противовъзпалителен, обезболяващ и регенеративен. Системните медикаменти са
основно имуномодулиращи. Изключително важно е пациентите да
спазват педписанията и да потърсят
консултация с психолог, за да усвоят
техники за справяне с ментално напрежение(1,2,11,12).
Грижи при орален Lichen planus
Пациентите , страдащи от орален
Lichen planus , които са подложени
на стрес са предразположени към
образуване на плаки, ерозия и улцерация на лигавицата, които изискват
активно лечение. Изборът на локални медикаменти за лечение и грижи
са в общи линии същите като изброените в раздела, касаещ афтозите.
Медикаментите трябва да се приемат след хранене. Първо устната
кухина трябва да се изплакне с вода
за уста и след това да се нанесе съответния медикамент.
Превенция на орален Lichen
planus
Всички пациенти страдащи от
орален Lichen planus трябва да се
научат да контролират емоциите
си. За персоналът, зает с борбата с
вируса на първа линия трябва да се
осигури начин за освобождаване на
натрупаното ментално напрежение
и осигуряване на баланс между работните задължения и пълноценната почивка.
Превод от английски:
д-р Й. Йонкова
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ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

21.11.2020 г., София
Витоша парк хотел
12:00 – 16:00 чaca

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

10-12
участници

Workshop се провежда
при минимум 6 души
В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне естетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта.
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разнообразните стъпки за изработване и създаване на максимално естествени обтурации, а именно определяне на цвета с помощта на
5-те му величини, идентифициране на различни цветове на емайла
и дентина. Ще се дискутират различни послойни методи - монохроматична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптирана спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силиконовия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание
е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните
характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихроматични. Участниците в курса имат осигурени модели и работят
върху зъби с 4-ти клас дефекти в естествен и уголемен размер с
композита Harmonize, като се създава форма, инцизално halo, осъществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr материали: Harmonize КМ, адхезив OptiBond Universal, Vertise Flow, Opti1Step,
OptiDiscs, Occlubrush/OptiShine. По желание участниците могат да си
осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират.
Участниците ще получат сертификат за участието
и мостри от фирма Kerr.
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: 16.11.2020 г.
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: 0888

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

workshop
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925569, 0888 618189
e-mail: etienet@abv.bg

ТАКСА УЧАСТИЕ: 100
ЗА СТУДЕНТИ: 50

лв.
лв.

ДО 16.11.2020 г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
в брой на място или
по банков път
Българска пощенска банка
IBAN: BG59BPBI79401057697501
BIC: BPBIBGSF
за Радосвета Василева
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120 ГОДИНИ СВЕТОВНА
ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)
Следващият Световен годишен дентален конгрес ще се проведе в Сидни,
Австралия, от 26 до 29 септември 2021 г.

П

24 август 2020 г., FDI
рез цялата история конгресите на Световната
дентална
федерация
(FDI) никога не са губили
амбицията си да развиват науката и
практиката на денталната медицина, като обединяват професионалисти по орално здраве от цял свят.
В края на 1800 г. вече има нуж-

призовава за еднаквост в преподаването на стоматология и, поради
наличието на шарлатанизъм в професията - настоява обществеността
да бъде информирана по подходящ
начин за грижата за зъбите и хигиената на устната кухина.
През 1901 г., след основаването
на FDI през 1900 г., в Лондон се
провежда първият годишен между-

преподаване.
Работата на д-р Джордж Кънингам (смятан от някои за баща на превантивната стоматология) привлича
голяма публика. За съжаление следващите години донасят проблеми и
несигурност. Последният конгрес
преди Първата световна война през
1914 г. все още довежда делегати в
Лондон, въпреки че става очевидно,
че само чудо може да спаси Европа
от войната. Мнозина пристигат на
конгреса с новината, че Германия е
във война с Русия, а заключителната сесия е дълго сбогом за повечето
участници.

ОПОЗИЦИЯ,
ДОРИ В
СТОМАТОЛОГИЯТА

Д-р Чарлз Годън (в средата) и делегатите от FDI на конгреса в Кеймбридж през 1901 г.
да от разпространение на научния
напредък в стоматологията, споделяне на еволюцията в клиничните
знания, подобряване на денталната
хигиена и засилване на стандартите в денталното образование.
По това време повечето зъболекари са били слабо обучени и дори
тези, които са получили по-стабилно обучение, особено в САЩ, имат
желанието да научат повече от
ключови фигури в стоматологията.
Благодарение на неговата решителност, основателят на FDI, д-р Чарлз
Годън, успява да даде отговор на
тези належащи предизвикателства
чрез създаването на Годишния
международен
стоматологичен
конгрес (това, което днес наричаме
Световния стоматологичен конгрес
на FDI).
Още преди FDI да бъде официално създадена през 1900 г., д-р Годон
вече организира годишни зъболекарски конгреси.
Първият конгрес, който д-р Годон организира през 1889 г., вече
се фокусира върху въпроса за
денталното образование. Ранната
работа на Годон за организиране
на международни стоматологични
конгреси за разпространение на научния и клиничния напредък проправя пътя за върхови постижения
в професията. Конгресите проведени през 1889, 1893, 1900 и 1909 г.
определят моделите за дискусии и
асоцииране през останалата част
на ХХ век и началото на двадесет
и първи век.

народен стоматологичен конгрес.
На конгреса в Мадрид през 1903
г. FDI навлиза в света на издателската дейност, като се създава

През 1922 г., осем години след
срещата в Лондон, все още се усеща опозицията между Съюзническите нации и Централните сили,
дори в стоматологията.
Бъдещето на Федерацията и нейния годишен конгрес е несигурно в
годините непосредствено след края
на Първата световна война. Въпреки това, FDI е един от първите международни научни органи, които се
възстановяват след войната.
Първата официална следвоенна
среща в Мадрид (1922 г.) е била
само с 20 делегати. Крал Алфонсо
XIII се обръща към делегатите във

Делегатите на FDI се събират в Кьолн през 1962 г.
Международна комисия по печата.
През 1904 г. конгресът се провежда в САЩ (Сейнт Луис). Въпреки
дългото и скъпо пътуване, много
европейски зъболекари намират
начин да посетят „Новия свят“. По

встъпителната си реч с думите:
„С вашата среща тук вие, мъже
на науката, давате урок на дипломатите. Защото, щом може да се
направи нещо за благото на човечеството, за вас нациите вече не

и довеждат до нова резолюция за
по-високи стандарти за дентално
образование.

НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПРОФЕСИОНАЛНО
СЪБИТИЕ
Конгресът във Филаделфия през
1926 г. се смята за „най-голямата
професионална демонстрация, която светът е виждал досега“, с 15
000 присъстващи от 25 държави.
Въпреки това от 30-те години на
миналия век се завръщат смутните години. Въпреки напрегнатата
глобална атмосфера, зъболекари
от цял свят успяват да се съберат,
за да засилят по-добрите резултати
за здравето на устната кухина за
децата. Във Виена (1936) са приети резолюции, фокусирани върху
хигиената на устната кухина на
бременните жени и значението на
грижите за устната кухина за кърмачета и малки деца.
След Втората световна война
конгресите на FDI помагат за възстановяването на Федерацията още
веднъж. Д-р Алфред Ърнест Роует (президент на FDI, 1946-1947)
призова за подновяване на FDI, но
подчертава, че първоначалният дух
на организацията трябва да остане
непроменен.
Това бързо се превръща в една
от най-важните теми на конгреса
в Бостън през 1947 г. Конгресът се
завръща в Париж през 1950 г., за да
отбележи 50-годишнината на FDI.
През 1957 г. в Рим папа Пий XII се
обръща към делегатите в речта си,
подчертавайки постиженията на
стоматологията през предходните
десетилетия. През 1962 г. конгресът се провежда за пореден път в

Германия - за първи път от 1928 г.
В Кьолн пристигат над 10 000
души от цял свят, а стоматологичното изложение привлича 51 000
посетители .
Днешният Световен стоматологичен конгрес, провеждащ се в различна страна домакин всяка година, предлага уникална възможност
за среща с лидери на професията
по орално здраве от цял свят.
Световната дентална федерация
празнува своя 100-и конгрес в Хонг
Конг 2012.
Що се отнася до подаването на
резюмета, изложбата и посещаемостта в чужбина, 100-ият конгрес
счупи всички скорошни рекорди.
През цялата си история Световният стоматологичен конгрес на FDI
постигна огромни постижения и се
превърна в истинско водещо събитие за организацията.
FDI очаква с нетърпение да продължи наследството си от укрепване на връзките и насърчаване на
сътрудничеството със световната
общност за здраве на устната кухина на следващия Световен дентален конгрес в Сидни, Австралия,
от 26 до 29 септември 2021 г.
Препратки:
Zimmer M. The early international
dental congresses. Int Dent J.
2000;50(4): 184-193
Hancocks S. The FDI's first
ten years, 1900-1910. Int Dent J.
2000;50(4): 175-183.
Ennis J. The Story of the Federation
Dentaire Internationale 1900-1962.
FDI: London, 1967.
Yeung CE. The 100th FDI World
Dental Congress. British Dental
Journal. 2013;214(10): 525-526.
Превод от английски:
Емилия Караянева

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2021 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

ЖЕНИТЕ В
ДЕНТАЛНАТА
МЕДИЦИНА
Докато участието на жените в зъболекарски конгреси по това време
е необичайно, една от основните
цели на конгреса през 1893 г. е била
да се установи равенство в професионалния статут между зъболекарите от мъжки и женски пол. Имало
е няколко други дискусии, провокиращи размисли, включително
използването на кокаинови инжекции за локална анестезия. Броят на
участниците в конгреса надхвърлил
1000. Третият конгрес в Париж

Папа Пий XII поздравява делегат на FDI на конгреса в Рим през 1957 г.

1 ниво

2 ниво

3 ниво

23, 24, 25 март
24 - 25 февруари
27 - 28 януари
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени, лигиране на
пациент
дъги

4 ниво

5 ниво

20, 21, 22 април

18, 19, 20 май

Екстракционно
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

100-ият световен стоматологичен конгрес на FDI се проведе в Хонконг, с традиционна церемония за приветствие, включваща танцуващ дракон
време на този конгрес през 1904
г. д-р Годън предава председателството си на д-р У. Д. Мюлер.
През 1912 г. на конгреса в Стокхолм се представя кинематографичната лекция като нов метод на

съществуват; нито военните действия, избухнали през 1914 г. Много
по-висшата концепция обединява
всички вас. "
Следващите конгреси представят
път назад към интернационализма

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 04.12.2020 г.
10% отстъпка

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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ДОБРАТА НОВИНА

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
В СОФИЯ ДАРИ КРЪВ ЗА
СПАСЯВАНЕТО НА Д-Р НЕНКОВА
ЧРЕЗ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА

О

т няколко месеца д-р Стоянка Ненкова работи с тежко болни от COVID-19 в Интензивно
респираторно отделение в УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна. От 10.08.2020 г. е с положителен тест
за COVID, а от 21.08.2020 г. е настанена в собственото
си отделение с тежко протичаща инфекция. Надеждата е да се прелее плазма от преболедували пациенти,
преди да са я включили на апаратна вентилация. Трябва поне един оздравял с кръвна група Б в района на гр.
София, за да се изготви плазмата.
За първите 5 часа от публикуването този призив бе
споделен 5000 пъти (през следващите 3 дни – 18 000

БЛИЦ

ИМА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА
НА БОЛНИТЕ ОТ 15 ДО 29 Г. ОТ
КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

Проф. Ангелов представи данни за динамиката на
новорегистрираните случаи в ЕС през последните две
седмици в сравнение с предходните две седмици.
„Динамиката е следната: наблюдава се намаляване на новозаболелите в България с 9,8%, в Португалия – с 15%, в Испания – с 30,2%, и в Словакия – със
17,5%. Наблюдава се увеличаване на новозаболелите
в Кипър с 389%, в Естония с 346%, в Малта с 295%, в
Гърция със 152%, в Ирландия – със 132%, в Холандия
– 75% и Румъния – с 14,3%“, отчете той.
От думите му стана ясно, че се наблюдава увеличаване на дела на болните във възрастова група от 15 до
29 г., които през май са били 10%, през юни – 16%, а
през юли – 25%.
ЗА ЦЕНАТА НА
ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС
Средно зъболекарите в САЩ харчат по $11.10 повече за всеки пациент за ЛПС в сравнение с преди пандемията. Това установи изследване от 25 юни на Baird
Equity Research, което анализира разходите за ЛПС
и доставките им в денталния бранш. Най-високите
допълнителни разходи за ЛПС са в размер на $26 за
пациент и са регистрирани в 4% от практиките, докато 14% заявяват, че генерират допълнителни разходи
между $16 и $20. Една четвърт от клиниките харчат
между $11 и $15 повече, а при 36% допълнителните
разходи възлизат на $6–$10 на пациент.
Повече от половината запитани зъболекари (54%)
заявяват, че ще поемат сами допълнителните разходи
за ЛПС, 18% заявяват, че ще разчитат на застраховки-

МИНИСТЪР АНГЕЛОВ
ОСВОБОДИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“

С

ъс своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов освободи
от длъжност изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
Причина за решението на министъра е извършена
от дирекция „Вътрешен одит“ проверка, която констатира редица нарушения и препоръчва смяна на
ръководството на Изпълнителната агенция.
За временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“ на ИАМН е определен Мирослав
Мутафчийски, досегашен заместник на титуляра в
Агенцията.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
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пъти!) с 969 коментара за успех на начинанието, пожелания за здраве и въпроси какво е реконвалесцентна плазма.
През това време в кръвния център на ВМА вече е
дарил кръв млад лекар по дентална медицина, пожелал да остане анонимен. Бързо са направени задължителните изследвания и на 25 август следобед плазмата
пътува към УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. Там я
чака екипът на интензивното респираторно отделение
с началник д-р Валентина Димитрова и плазмата е
прелята на нуждаещата се лекарка.
Д-р Ненкова вече е изписана в стабилно състояние.

те да ги покрият, докато 26% възнамеряват да впишат
тези разноски на сметката на пациента.
Анализатори от Baird коментират, че разходите за
ЛПС започват да се стабилизират, но те изказват притеснението си във връзка с допълнителните разходи.
„Не сме чули за много случаи, в които предпоследният вариант да сработи (тоест застраховката да покрие
набъбналите разходи за ЛПС), докато някои пациенти
се оплакват от последния вариант (при който пациентът се таксува допълнително заради ЛПС), което ни
навежда на мисълта, че вероятно голяма част от практиките ще поемат тези разноски за собствена сметка.“
Много зъболекари във Великобритания, които отскоро започнаха за възобновяват дейността си, прехвърлят сметката за ЛПС на пациентите. Според новина в The Telegraph от 28 юни денталните лекари
в страната таксуват пациентите с допълнителни £35
(€39) при манипулации, генериращи аерозол. При
други рутинни процедури таксата е £7. При пациенти, които за здравноосигурени, държавата покрива
тези разходи. Някои зъболекари, които погасяват тези
разходи за собствена сметка, заявяват, че работят на
загуба.
ДЕКСАМЕТАЗОН БЕШЕ ОДОБРЕН ОТ
ЯПОНСКОТО ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВТОРИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19
Евтиният и масово използван стероид дексаметазон
беше одобрен от японското здравно министерство за
вторично лечение на COVID-19, след като направено
във Великобритания изследване установи, че медикаментът намалява процентите на смъртност при хоспитализирани пациенти, предаде Ройтерс.
Министерството включи дексаметазон като вариант
за лечение заедно с антивирусното средство ремдесивир на Gilead Sciences в скорошна ревизия на наръчника си, масово отразена от медиите в Япония.
Резултатите от британското клинично изследване, показващи, че стероидът дексаметазон намалява смъртността при пациенти с тежка форма на
COVID-19, бяха оповестени миналия месец и бяха
приветствани от Световната здравна организация
(СЗО) като "научен пробив" във времето на пандемия.
Авторите на изследването споделиха първоначалните резултати със СЗО. Пълен анализ на данните,
публикуван миналия петък в "Ню Ингланд джърнъл
ъв медисин", потвърждава ползите от стероида.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглата годишнина на д-р Иван Корчев, като му пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински
хора до него, чудесни мигове  , много лични и професионални успехи, дълъг и щастлив живот.
УС на РК на БЗС-Благоевград
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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 или отдавам под наем
чисто нов дентален кабинет в гр. Благоевград. Д-р Георгиев, 0887 003868
Продавам зъболекарска машина, стол за пациента, Флекс -,модел
Алтернатив. Машината е с вграден
ултразвуков скалер, въздушен микромотор, турбинен шлаух със светлина,
трифункционална ръкохватка и стол
за стоматолога. Юнитът е в добро
състояние и функционира напълно.
Възможност за оглед - Хасково. Цена:
2000лв.Тел: 0888 605 918.
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 0877778666- Георгиев, след
18ч."
Продавам стоматологична машина
"Sirona C8+" с два мотора, два извода за турбини със светлина и вграден
скалер (EMS). Телефон за контакти:
0878724087 Д-р Миховски
Продавам машина за шприцване
на пластмаса за подвижни протези
Flexpress на фирма Myerson - американска, закупена нова от Миплант. На
3 години - малко употребявана. Цена
3000лв. За контакти д-р Татяна Карагенска 0888714519
Продавам
стоматологична
машина{производство Китай} и автоклав Мелаг-за контакти гр. Стара
Загора,тел:0885/633505
Продавам проявителна машина
Periomat на фирма Durrdental за рентгенови филми с размер 3 x 4 и функция изсушаване. Едновременна обработка на до 8 филма. Цена 2500лв.
За контакти д-р Татяна Карагенска
0888714519
Продавам стоматологичен юнит
Gnatus - бразилски с 6 накрайника. 1.
монтиран безчетков електрически мотор WH 2. комбинирана духалка въздух/вода 3. извод за турбина Midwest
4. извод за ултразвук 5. втори извод
за турбина 6. монтирана вградена
фотолампа 7. предвидена поставка за
монитор 8. сестрински блок: духалка,
голям и малък извод за външна аспирация 9. резервна тапицерия Цена
3500лв. За контакти д-р Татяна Карагенска 0888714519
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
стоматологична машина (ЮС-7) в отлично
състояние,периферия приставки за
ел.диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник; резервни части.
тел: 0878671036 Д-р Божинова
Продавам стоматологична машина
Медия ЮС-5. Напълно рециклирана
с претапициран стол за пациента, заедно със сух стерилизатор. Цена по
договаряне. Тел.: 0877729309
Продавам пособия за оборудване на стоматологичен кабинет(втори
кабинет)на
атрактивни
цени.
тел:0878671036 Д-р Божинова
Продава
се
работеща
проявителна
машина
VELOPEX Extra-X, за малки и големи рентгенови филми, в много добро
състояние – 1350 лв., гр. Пловдив тел: 0888680657
Продавам зъболекарска машина, стол за пациента, Флекс -,модел
Алтернатив. Машината е с вграден
ултразвуков скалер, въздушен микромотор, турбинен шлаух със светлина,
трифункционална 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 пълно стоматологично
оборудване на изгодна цена с 2бр.
стом.стол. (текмил, дентсан) работещ
дентален кабинет в центъра на гр.
Карлово GSM: 0889840317
Продавам стоматологичен стол
Юнит ЮС-7М, амалгамобъркачка с
дозатор и швейцарски ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
Продавам стоматологична маши-

на 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
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
Дава се под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Благоевград,
ж.к. Запад, бл.32.Телефон за връзка
0888 435375
Давам под наем смяна в напълно оборудван дентален кабинет в гр
.София, кв. Оборище. За контакти
0883685424
Давам под наем напълно оборудван стоматологичен кабинет на ул.
Позитано, град София - за контакти
088 60 90 686
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 дава ремонтиран дентален кабинет под наем в сградата на ДКЦ 7 до Централна гара гр.
София. Наема е на преференциални
общински цени и е по споразумение,
съобразно оборудван с нова дентална
машина или с такава на наемателя.
Справки делнични дни тел. 02/
8033951-сутрин и тел.02/8033953
ТЪРСИ
Лекар дентална медицина търси
смяна под наем в София, кв. Младост,
Дружба, Слатина -тел.0887 790 672
Предлагам работа за стоматолог
в гр. Бургас ж.к. Меден Рудник Д-р
Маджаров тел. 0898496648
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
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