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ДЕНТАЛНИЯТ ЕКИП КАТО ЧАСТ ОТ 
МЕДИЦИНСКАТА РАБОТНА СИЛА ПО ВРЕМЕ 
НА НАЦИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КРИЗИ
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В условията на национална или глобална 
криза здравната система и нейната 
работна сила трябва да разполагат с 
гъвкавост и устойчивост, за да осигурят 
необходимото ниво на грижа за всички 
свои потребители. Настоящата пандемия 

от COVID-19 наложи бързи решения и 
преназначаване на персонал за предо-
твратяване на недостига от основни 
здравни грижи.  Включването на зъболе-
карския екип като част от тази стратегия 
би увеличило наличието на...
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА 
ПО-БЕЗОПАСНА 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА...

Денталните кабинети винаги са били на пър-
вата линия при контакт с респираторните 
инфекции. Работният процес в тях често гене-
рира голям обем аерозол, който обикновено се 
стремим да контролираме. В текущата ситу-
ация на пандемия, всички ние се нуждаем от 
повече защита срещу респираторните вируси.

стр. 6стр. 14

ИЗВЪН КАБИНЕТА
НОБЕЛОВА НАГРАДА 
ЗА ОТКРИВАНЕТО НА 
ВИРУСА НА ХЕПАТИТ C

Нобеловата награда по физиология и медици-
на отива при Харви Дж. Олтър, Майкъл Хо-
тън и Чарлс М. Райс за откриването на вируса 
на хепатит C. Към момента на обявяването на 
наградата Майкъл Хотън все още не е знаел, 
че е спечелил, съобщиха на пресконференция-
та на Нобеловия комитет. 

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ 
С НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ 
ПРАКТИКИ И ДЕЙНОСТИ...
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ИАМН

Д-Р ГЕОРГИ ДЕЯНОВ Е НОВИЯТ 
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ 
„МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“
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От 16 октомври, за изпълнителен директор на Изпъл-
нителна агенция „Медицински надзор“ е назначен д-р 
Георги Деянов.  Д-р Деянов е завършил Медицинска 
академия – София. Има придобита специалност по 
УНГ болести. През 2010 г. завършва здравен менидж-
мънт в МУ – София.

КРЪГЛА МАСА ГОТОВИ ЛИ СМЕ

 #КАЛЕНДАР

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА 
ЗА СЪСЛОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
На 02.10.2020 г., в ДВ, бр. 85/02.10.2020 г. бе пуб-
ликувано изменението на Закона за съсловните 
организации на медицинските сестри, акушер-
ките и асоциираните медицински специалисти, 
на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, 
което беше обсъждано на Управителния съвет на 
БЗС, проведен на 11-12.09.2020 г. в град Бургас.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
NO 2 ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
No 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците е 
публикувана на страницата на Министерство на 
здравеопазването. 

ХХ НАУЧЕН  
КОНГРЕС НА БЗС-2021 Г.
Управителният съвет на БЗС взе решение юби-
лейният двадесети научен конгрес на БЗС да се 
проведе на 10-12 юни 2021 г. в гр. Поморие, залите 
на гранд хотел „Поморие“.

НФДМ-ВЕЛИНГРАД - 2021 Г.
Следващият НФДМ на РК на БЗС-Пазарджик ще 
се проведе във Велинград на 16-18 април 2021 г.

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

ПРЕДВИЖДА СЕ ОТ 1 
ЯНУАРИ 2021 Г. ВСЕКИ 
ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА  
МЕДИЦИНА ДА ИЗПИСВА 
РЕЦЕПТИ САМО ПО 
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
След 1 януари 2021 г. от НЗИС, за изписване на 
електронна рецепта, ще има обратно запитване 
към Националния електронен регистър на члено-
вете на БЗС, дали лекарят по дентална медицина 
е активен член (така от МЗ означават редовните 
членове на БЗС).

Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) бе 
създадена преди една година след промените в Закона 
за съсловните организации на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти, 
към който бяха добавени зъботехниците и помощник-
фармацевтите.

ИЗВЪНРЕДНАТА  
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В 
БЪЛГАРИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 
КРАЯ НА НОЕМВРИ 2020 Г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

БАНСКО – 2020

115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС

Извънредната епидемична обстановка се 
удължава до края на месец ноември 2020 г. Това 
бе решено на правителствено заседание. Пан-
демията от COVID-19 продължава да предста-
влява тежка извънредна ситуация, свързана с 
общественото здраве в национален и световен 
мащаб.

По данни на Европейския център за превен-
ция и контрол па заболяванията, към 19.09.2020 
г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърде-
ни случая на COVID-19, от които 952 724 почи-
нали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са забо-
лелите на територията на Европейския съюз /
Европейското, икономическо пространство и 
Обединено кралство Великобритания и Север-
на Ирландия, с общ брой починали — 185 945.стр. 6стр. 15

НОВА КНИГА
НОВ КОРОНАВИРУС,  
COVID-19, ВИЛНЕЕ ИЗ 
СВЕТА И ОБЩЕСТВОТО...

Птичият грип, или H5N1, бе предсказан от 
учените навремето като вероятната следваща 
грипна пандемия. През 1918 година испанската 
треска е убила някъде между двайсет и петдесет 
милиона души по света, а за птичия грип – при 
смъртността му от шейсет процента и по-висока 
– се предвиждаше далеч да надхвърли този брой. 
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Епидемията от коронавирус по-
ставя всички нас пред изпитание, 
както физическо, така и чисто 
психологично. Не беше лесно на 

организаторите на форума в Банско да го 
проведат за осми пореден път. Голям брой 
участници, разнообразна програма и сери-
озни противоепидемични мерки. 

Температурата на всеки от влизащите в 
залата бе измервана с дистанционен тер-
мометър, а маските бяха абсолютно задъл-
жителни. Местата в лекционната зала бяха 
на необходимото отстояние. За предпаз-
ването на лекторите също бе помислено с 
непрекъснато дезинфекциране на микро-
фоните и работните платформи. 

Организаторите бяха създали възмож-
ност и за онлайн излъчване с обратна връз-
ка и задаване на въпроси към лекторите. 
Може би е добре да се обсъди как част от 
лекционните теми да се публикуват в он-
лайн журнала на БЗС, както и на страни-

ците на вестника, за да има достъп до тях и 
по тези комуникационни канали, предвид 
епидемичната обстановка.

Отличителният знак на организацион-
ния комитет от РК на БЗС – Благоевград 
бяха черните предпазни маски, но с дис-
кретна стилизирана българска шевица из-
бродирана върху тях.

НА ФОРУМ КАТО НА ФОРУМ

Не вярвам на някого да е приятна со-
циалната изолация, още повече, когато тя 
пречи на упражняването на професията. 
Въпросът без отговор, поне до момента, 
е как да се намери баланс между необхо-
димостта от професионално общуване и 
повишаване на квалификацията и предпаз-
ването от коварната зараза. Или пък може. 
Необходима е огромна лична и профе-
сионална отговорност и постоянство при 
предпазването на себе си и другите около 
нас.

На стр.2

Залата с участниците във форума

Д-р Драгостинова, председател на РК на БЗС-Благоевград и д-р Терзиев,  
зам.-председател
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА БАНСКО – 2020

  #EDITORIAL

НОВОТО ЧУДО НА 
СВЕТА И СИНДЕМИЯТА

Мисля, че в момента, повече от всякога, се нуждаем от нови 
идеи и преосмисляне на постигнатото както от всеки от 
нас, така и в глобален план.

Кое е важното? Как да преподредим матрицата на света? Къде са 
лидерите, които да поведат хората напред? Ние самите лидери на 
какво сме?

Списание „Лансет“ публикува обзорен материал за това, че в 
момента светът се намира не в състояние на пандемия, а на син-
демия (съчетание на няколко извънредни санитарни ситуации). 
В последните 30 години се наблюдава рязко увеличение на хро-
ничните болести, повечето от които свързани с начина на живот 
и замърсяването на околната среда. От тук до световна пандемия 
и последиците от нея крачката е една. Вече са известни рисковите 
групи при заболелите от коронавирус.

Покрай карантината и носенето на предпазни средства се заго-
вори за екстремно замърсяване с пластмасови отпадъци. А тъкмо 
започнахме да се отърсваме от пластмасовите торбички и да ги за-
местваме с такива за многократна употреба.

Учени сигнализират за опасностите от нанопластмасите, които 
проникват буквално навсякъде, дори в дълбоките водоизточници. 
След това всички ние пием вода с нанопластмаси. Наночастици-
те влияят на субклетъчно ниво и преминават през мембраната на 
клетката. Големи корпорации изкупуват водните източници от го-
дини, а се очаква следващите големи световни миграции да бъдат 
за чиста вода. Екологичните проблеми на нашата Земя са огромни 
и касаят всеки един от нас.

В денталните практики също може да се говори за зелена дентал-
на медицина по отношение на медицинските отпадъци и използва-
нето на енергия.

Един изоставащ континент, Африка, е започнал създаването на 
Великата зелена стена от дървета. Зеленият пояс ще бъде почти 
в центъра на континента с надеждата да спре разпространението 
на пустинята Сахара. 20 африкански нации са въвлечени в начи-
нанието.

Амбициозната цел е създаване на 7600 км естествена гора, която 
да обхваща цялата ширина на Африка. 

След десетилетие работа, целта е изпълнена на около 15%. Ини-
циативата вече връща живота в голите пейзажи на Африка с без-
прецедентен мащаб, като осигурява продоволствена сигурност, ра-
ботни места и причина да останат за милионите, които живеят по 
нейното протежение.

Стената обещава да бъде убедително решение на много спешни 
проблеми не само за Африка, но и за глобалната общност като цяло 
– климатичните промени, сушата, гладът, конфликтите и миграци-
ята. 

Очаква се след като бъде завършена, Великата зелена стена ще 
бъде най-голямата жива структура на планетата, 3 пъти по-голяма 
от Големия бариерен риф.

Излишно е да казвам как се изсичат горите в България, всички 
го виждаме.

Другото название на наночастиците е квантови точки. Изглежда 
човечеството успя да разгради своя свят до размери под 100 nm, 
разгада генома на Homo sapiens, но в момента не може да се пребо-
ри с коварна пандемия, причинена от друга малка частица. Нещата 
винаги са свързани, а синдемиите не чакат.

Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

От стр. 1
На официалното откриване на 

форума, при пълна зала, присъст-
ваха: д-р Николай Шарков, предсе-
дател на УС на БЗС, д-р Тодор Ку-
куванов, зам.-председател на БЗС, 
проф. Божидар Йорданов, декан 
на ФДМ – София, проф. Андон 
Филчев, бивш декан на факулте-
та, проф. Снежанка Топалова-Пи-
ринска, професор Росен Коларов, 
д-р Хайк Папазян, от Контролна-
та комисия на БЗС, председатели 
и членове на РК на БЗС – Варна, 
Пловдив, Сливен, Плевен, Бургас, 
Перник и Габрово.

Домакините от РК на БЗС – Бла-
гоевград показаха кратък видео 
анонс за региона.

Управителният съвет на район-
ната колегия е подмладен и ак-
тивен. За гладкото протичане на 
форума работиха д-р Сойтариев, 
пряк отговорник за събитието, за-
едно с целия екип в една стройна 
организация, д-р Драгостинова, 
председател на УС на РК на БЗС – 
Благоевград, д-р Марин, секретар, 
д-р Терзиев, зам.-председател, д-р 
Димчев, д-р Соколова, д-р Тунче-
ва, д-р Дамянов, д-р Корчев, д-р 
Урумов и д-р Белчева. 

Проф. Йорданов приветства 

участниците във форума и под-
черта, че това е глътка въздух за 
всички и поздрави организатори-
те, че дават възможност на сту-
дентите от факултетите в София и 
Пловдив да се включат без такса 
участие. Възможността за дирек-
тен контакт с ерудираните лекто-
ри в тези времена на ограничения 
е от изключителна важност за об-
мен на опит и информация. Той 
персонално поздрави и Ст. Дим-
чев от град Сандански, който е 
специализант във ФДМ – София.

Д-р Н. Шарков приветства при-
състващите и специално поздрави 
обновения състав на УС на орга-
низаторите от РК на БЗС – Благо-
евград. Той ги покани да заемат 
място пред участниците в залата. 

„Аз не съм гост, а съм съпри-
частен към форума, като член на 
организационния комитет“, под-
черта той.

Ключови думи в неговото изказ-
ване бяха: епидемична турбулент-
ност, коронавирус, хора от първа 
линия, да удържим при увелича-
ване на заболеваемостта, една от 
най-застрашените професии, ико-
номически мерки, устойчивост.

Предизвикателствата на корона-
вируса не само за България, но и 

за целия свят тепърва предстоят, 
смята д-р Шарков.

„Затова ви моля, бъдете вни-
мателни и спазвайте всички про-
тивоепидемични мерки, за да сте 
здрави вие и вашите семейства, 
за да не останем без зъболекари в 
страната за определен срок от вре-
ме“ подчерта той.

„Радостно е, че се връщаме към 
традициите на БЗС да обменяме 
опит и знания. БЗС е създаден 
през 1905 г. и се навършват 115 го-
дини от основаването му. Ние ус-
тояхме през времето и сме една от 

най-старите съсловни организа-
ции в България. Щафетата сега е в 
младите“, завърши, поздравител-
ните си думи д-р Шарков. Заедно 
с членовете на УС на РК на БЗС 
– Благоевград той откри форума.

ЛЕКЦИОННАТА 
ПРОГРАМА

Програмата на форума претър-
пя промяна и първата лекция „Как 
да обтурираме ендодонтското 
пространство като ендодонтисти“ 
с лектори доц. С. Димитрова, доц. 
А. Гусийска и д-р Е. Бояджиева 
бе заменена от друга ендодонтска 
лекция: „Преследване на белите 
линии. Комплексен ендодонтски 
подход“ с лектор д-р Милен Ди-
митров. 

Другата промяна в програма-
та бе лекцията на д-р Радослав 
Аспарухов „Моларно-инцизивна 
хипоминерализация“ на мястото 
на лекцията на проф. д-р Нешка 
Манчорова „Фасети и онлеи – 
естетика, козметика и функция. 
Препарационен дизайн и протоко-
ли за циментиране“.

Първият лектор, д-р Димитров, 
говори като общопрактикуващ ле-
кар по дентална медицина.

Той е завършил Стоматологич-
ния факултет при Медицински 
университет – София през 2003 г. 
Насочва частната си практика към 
ендодонтията и микроскопската 
стоматология. Защитава през 2009 
г. специалност „Орална хирур-
гия“. Работи в частната си клини-
ка iD Dental Clinic в София.

В богато онагледената си лек-
ция той представи системния под-
ход в ендодонтията.

Следдипломното обучение по 
ендодонтия за общопрактикува-
щия зъболекар днес се фокусира 

все повече върху техническия 
напредък и съвършенство на ин-
струментите и оборудването. Цел-
та е максимално опростяване на 
протоколите за работа и достъпно 
лечение дори на трудни случаи 
за всички. Насърчава се вярата 
в „магията на съвършения ин-
струмент“, простите отговори на 
сложни въпроси – „един мотор и 

една пила“, търсенето на резултат 
въз основа на „белите линии“ – за-
пълнени коренови канали, които 
изглеждат добре на рентгеногра-
фия. 

Научната дискусия в ендодон-
тията днес обаче се фокусира вър-
ху съвсем друга теми:

- ролята на симбиозата и модела 
на поведение на микроорганизми-
те, 

- интра и екстрарадикуларен би-
офилм, 

- комплексната борба с инфек-
цията в корено-каналната система 
и ТЗТ, 

- и в крайна сметка търсенето 
на дефиниция за дълготраен ендо-
донтски успех.

Лекторът посочи детайли от 
протокола за лечение, които са ва-
жни за успеха на лечението. Зъб, 
който може да бъде изолиран, 
може да бъде лекуван, подчерта 
лекторът, като разгледа случаи 
от практиката си на зъби, които 
са на границата на възможността 
за възстановяване. Необходима 
е критична оценка на възстано-
вяемостта, а не оценка за възста-
новяването само от ендодонтска 
гледна точка. Често се сблъсква-
ме с проблема, че зъбът може да 
се възстанови технически, но не 
може да изпълнява функцията си.

Вторият лекционен ден продъл-
жи с темата за контролираната би-

офилм терапия с лектор д-р Борис 
Раденков.

Д-р Борис Раденков завърш-
ва МУ – София през 2015 г. Той 
приема за своя мисия да подобри 
отношението на пациентите към 
оралната хигиена и оралното им 
здраве, но според него „промяната 
трябва да започне от нас – лекари-
те по дентална медицина“. 

Членовете на Управителния съвет на РК на БЗС-Благоевград и д-р Н. Шарков при откриването на фо-
рума в Банско

Противоепидемични мерки

Проф. П. Станимиров по време на лекцията „Поведение и превен-
ция при усложнения в денталната медицина. Медико-легални въ-
проси. Процедури за намаляване на риска”
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Работи в собствена практика, а интереси-

те му са насочени в областта на ендодон-
тията, естетичната дентална медицина и 
профилактиката на кариеса и пародонтал-
ните заболявания.

Контролираната биофилм терапия 
(Guided Biofilm Therapy – GBT) е систе-
матичен и предвидим подход в профилак-
тиката и лечението на пародонталните 
заболявания, базиран на научни изследва-
ния. В лекцията бе разгледана ролята на 
денталния биофилм в етиологията на тези 
заболявания и се предлагат протоколи, из-
ползващи най-съвременните технологии – 
AIRFLOW®, PERIOFLOW® и PIEZON®. 

Как да подобрим мотивацията на па-
циентите? Как да извлечем максимума 
от използването на AIRFLOW®? Какво е 
PERIOFLOW®? Как да намалим до мини-
мум използването на ултразвук и да ели-
минираме употребата на ръчни кюрети? 
Възможно ли е лечение без болка и без 

анестезия? Колко често да викаме пациен-
тите си? Това са част от въпросите, чиито 
отговори бяха показани по време на лекци-
ята. 

Лекциите бяха редувани с търговски пре-
зентации, даващи допълнителна информа-
ция за дентални продукти, свързани с лек-
ционните теми.

Има ли „златна съставка“ в продукт за 
профилактика на пародонталните заболя-
вания и подпомага ли той предпазването 
от инфекции? „Перио ейд“ прилага спе-
цифична формула, която комбинира хлор-
хексидин с цетилпиридиниев хлорид или 
хлорхексидин с хиалуронова киселина, за 
да се осигури максимална ефикасност при 
контрола на оралния биофилм.

Има клинични проучвания, които доказ-
ват въздействието на цетилпиридиниевия 
хлорид върху вируси и гъби, както и синер-
гичната връзка между него и хлорхекси-
дина. Цетилпиридиниевия хлорид действа 
дезактивиращо върху вируси с липидна об-
вивка и това подпомага мерките за орална 
хигиена по време на пандемия.

Трябва да се обърне внимание на факта, 
че повечето пасти за зъби съдържат анион-
ни съединения, намаляващи ефективността 
на хлорхексидина. След използването на 
такива продукти е нужно пациентът да из-
плакне 3 пъти устата с обилно количество 
вода преди да използва вода за уста 

Проф. Ангелина Влахова от ФДМ – 
Пловдив е познат лектор на аудиторията. 
Тя представи лекцията „Препарационни 
граници за изцяло керамични коронки и 
мостови протези, изработени по CAD/CAM 
технология“.

Лекцията на проф. Павел Станимиров 
беше безспорният магнит за всички при-
състващи. Залата бе пълна в края на про-
грамата на форума, дори се наложи органи-
заторите да внасят допълнителни столове в 
залата.

„Поведение и превенция при усложнения 
в денталната медицина. Медико-легални 
въпроси. Процедури за намаляване на ри-
ска“, бе темата избрана от него.

Проф. Станимиров дава експертиза като 
вещо лице в съда по различни случаи и не-
говата лекция бе с директна практическа 
насоченост, но следваше и една морално-
етична линия на поведението на лекаря по 
дентална медицина.

Денталната медицина през последните 
десетилетия претърпя значителен напредък 
в технологично и материално-техническо 
отношение. Едновременно с развитието на 
денталното материалознание се въведоха 
много нови инвазивни и неинвазивни про-
цедури. Наблюдаваният прогрес в дентал-
ната медицина се съпътства от все повече 
ескалиране на подчертани хедонистични 
нагласи в обществото. Сега ние разполага-
ме с процедури за почти всичко. Разполага-
ме с лектори, които ни убеждават, че въпро-
сът е само да протегнем ръка. Разполагаме 
също с пациенти, които са готови лесно да 
приемат предложените процедури, но ни-
кога не трябва да забравяме мъдрата мисъл 
„обърне ли се каруцата, пътища триста“. И 
ако пациентът, до скоро позитивен, ведър и 
приятен човек се изправи пред нас с вка-
менено лице и каже: „Ако знаех, че е така, 
аз нямаше да се съглася…“ – какво ще му 

кажем тогава!
И ако класическата одонтология трябва-

ше да разреши доста фундаментални въ-
проси, защото съществуваше в условия на 
ограничение в диагностично и материално-
техническо отношения и трябваше да реши 
доста базисни въпроси, най-вече свързани 
с медицинските аспекти на одонтологията 
(болка, възпаление, спешност), то съвре-
менната дентална медицина е модерна, 
микроинвазивна, но също и много инвазив-
на, амбициозна, суетна и в известен смисъл 
самозабравила се. 

Съвременната дентална медицина в своя-
та практика предпоставя все повече риско-
ве за усложнения и нежелани последствия. 
При неадекватно управление на практиката 
съществува повишен риск за оплакване или 
завеждане на съдебен иск за небрежност и 
др. Всеки дентален лекар може да намали 
риска от оплаквания, искове, разследва-
ния на регулаторни органи чрез някои ди-
ректни стратегии за управление на риска. 
Най-важните са достатъчна и безопасна 
професионална подготовка, ефективни ко-
муникационни умения, особено по време 
на процеса на информирано съгласие, пра-
вилно разбиране на информираното съгла-
сие и неговата функция. 

Един от най-важните въпроси за нама-
ляване на риска касае честния размисъл на 
всеки един практикуващ дентален лекар, 
отнасящ се до собствената компетентност 
за извършване на процедури, нивото на 
практически умения, оборудване, възмож-
ността за справяне при възникване на ус-
ложнение, както и възможността за подкре-
па при възникване на нежелано събитие.

Многократно проф. Станимиров призо-
ваваше колегите си да прецизират въпро-
сите с възможните рискове, последствия 
и усложнения. Какво означава да имаш 
ограничен клиничен опит? Прави ли се 
самооценка на възможностите? Какви са 
етичните стандарти и какво е мястото на 
емпатията при общуване с пациента.

Той оцени като добро изготвеното инфор-
мирано съгласие от БЗС, но отделните про-
цедури по информирано съгласие трябва да 
се прецизират.

Проф. Станимиров сподели и наблюде-
нието си, че има тенденция за завеждане на 
наказателни дела, а не към граждански.

ДМ

ПРОГРАМА
ТРЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС

„Наука и практика – ръка за ръка ”
Факултет по дентална медицина – Пловдив съвместно с Районна колегия на 

Български зъболекарски съюз – Пловдив
30 октомври-1 ноември 2020г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

30.10.2020г., петък
8:00-8:30 Откриване 
8:30-10:00 – Сесия Орални презентации 

Лекционна програма от секция Дентална медицина, любезно предоставена за 
участниците в Трети научен конгрес „Наука и практика- ръка за ръка“ от МУ-

Пловдив по случай юбилейната научна сесия 75 години МУ-Пловдив и 50 год. ФДМ
Лекциите ще бъдат изнесени на английски език, без осигурен превод

 СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
10:00-11:20 10:00-11:20
1. Prof. Neshka Manchorova 
„Ageing of human dentin and dental pulp – 
structural, physico-chemical and molecular 
characteristics“
2. Prof. Yukka Meurman
“How oral infections link to cancer?”
3. Prof. Yuriy Kolesnik
„Dental transplantology“
4. Prof. Nardy Casap
„Computerized Technologies and Biological 
Techniques for Personalized Dental Implants 
Surgery“

1. Проф. Нешка Манчорова
“ Възраст-зависими промени в дентина и 
зъбната пулпа „
2. Prof. Yukka Meurman
„Как инфекциите в устната кухина са свързани 
с рака?“
3. Prof. Yuriy Kolesnik
„Дентална трансплантология“
4. Prof. Nardy Casap
 „Компютъризирани технологии и биологични 
техники за персонализирана хирургия при 
денталните импланти“

11.30-13.00 Комплексно лечение на сложни клинични случаи. Връзката на 
  ортодонтията с другите специалности. Как да изберем най-правилния 
  лечебен план? 
  Лектор: Д-р Цветомир Бадов (България) 
13.30-14.15 Постурологията – Новата парадигма в медицината. 
  Лектор: Д-р В. Стоев, дм (България)
14:30-16:00 Дигитален комплексен план на денталното лечение. 
  Лектор Проф. Игор Лебеденко, дмн и проф. Самвел Апресян, дм (Русия)
16.00-16.15 Търговска презентация 
16.30 – 18.00 Последваща изработка на снемаеми протези при 
  възрастни пациенти – аналогови и дигитални методи. 
  Проф. Михаил Деев, Павел Урецки (Русия)

31.10.2020г., събота
Първи панел

9.00-10.30 Възможности за триизмерна препарация и херметизация на 
ендодонтското пространство. 
Лектор: Доц. Ангела Гусийска, дм (ФДМ – София)

10.30-10.50 Търговска презентация
11.00-12.30 Още ли сте актуални в поддръжката на денталните инструменти? 

Лектор: Д-р Кристиан Стемпф, дм (Франция)
13.00-13.45 Болният с ревматоиден артрит – дентален пациент. 

Лектор: Проф. Мария Панчовска, дм (МФ, МУ - Пловдив)
Втори панел

9.00-9.45 Препарационни граници за изцяло керамични коронки и мостови 
конструкции, изработени по CAD/CAM технологията. 
Лектор: Проф. Ангелина Влахова, дм (ФДМ - Пловдив)

9.45-10.30 Единични възстановявания върху импланти – конвенционален, 
хибриден и дигитален подход. 
Лектор: Д-р Стефан Златев, дм (ФДМ - Пловдив)

10.30-10.50 Търговска презентация
11.00-11.45 Насилие над деца – разпознаване, докладване и предотвратяване. 

Лектор: Доц. Мариана Димитрова, дм (ФДМ – Пловдив)
11.45-12.30 Рентгенометрия при ретинирани зъби. 

Лектор: Д-р Петя Каназирска (ФДМ - Пловдив)

СЛЕДКОНГРЕСНИ ПРАКТИЧЕСКИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ
(АКРЕДИТИРАНИ по ПМОЛДМ)

Събота
14.00 – 18.00 ч.  Възстановяване на силно атрофирала долна 
  челюст с дентални импланти
  Демонстратор: Доц. Иван Ченчев, дм, д-р Стефан 
  Златев, дм (ФДМ – Пловдив)
  Такса участие – 50 лв.

Неделя
9.00 – 13.00 ч.  Основи на CAD/CАМ технологията в денталната  медицина
  Демонстратори: Проф. Ангелина Влахова, 
  дм, д-р Виктор Хаджигаев, зъботехник Иван Попов, 
  д-р Стефан Златев, дм (ФДМ – Пловдив)
  Такса участие – 50 лв. 

Цената на курсовете е промоционална по случай честванията на 75 години му-
пловдив и 50 години фдм-пловдив!

КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятието ще бъде акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ.
Информация за онлайн участие в Конгреса: 
Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; еmail: ssbplovdiv@abv.bg 
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие. Записването става чрез сайта 
на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com

За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка: 
Банка ДСК, клон гр. Пловдив
BIC: STSABGSF; IBAN: BG61STSA93000002615567
Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив, както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС 
терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна 
или кредитна карта. Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез 
една дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за всеки 
поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл. 
Записване за практически курсове: 
Д. Христозова - еmail: fdm_kongres_2020@abv.bg
Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка на Медицински 
университет – Пловдив:
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00; BIC: UNCRBGSF - УниКредит Булбанк АД
В основание за плащане: имената на водещия курса.
NB!Копие от платежното се изпраща предварително сканирано на fdm_kongres_2020@abv.bg 

Медико-денталното изложение
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Българската асоциация на 
зъботехниците (БАЗ) бе 
създадена преди една го-
дина след промените в За-

кона за съсловните организации на 
медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински спе-
циалисти, към който бяха добавени 
зъботехниците и помощник-фарма-
цевтите.

Прясно обединените вече и по 
закон зъботехници имат всички 
шансове да свържат своите интере-
си, но дали това е толкова лесно на 
практика?

Едва ли, ако се съди по първата 
тема, с която БАЗ направиха своя 
първи публичен дебют: „Кръгла 
маса по проблеми, свързани с не-
регламентирани практики и дей-
ности в зъбопротезирането, като 
част от денталната медицина“

Събитието се проведе на 
2.10.2020 година от 10:00 ч. в кон-
ферентната зала на хотел „Хилтън“ 
в столицата. Според ограниченията 
на противоепидемичните мерки в 
дискусията взеха участие само по 
ограничен брой представители на 

свързаните с проблема страни.
Представители на Българският 

зъболекарски съюз (БЗС) на кръгла-
та маса бяха: д-р Николай Шарков, 
председател на УС на БЗС, доц. То-

дор Узунов, председател на Коми-
сията по комуникация и д-р Хайк 
Папазян, член на Контролната ко-
мисия на БЗС.

Комисията по здравеопазване 
към НС бе представлявана от пред-

седателя й, д-р Даниела Дариткова. 
Повечето институции, свързани 
със здравеопазването: НЗОК, Из-
пълнителна агенция „Медицински 
надзор“, също имаха свое предста-

вителство, както и Асоциацията на 
денталните дилъри и пациентски 
организации.

Как наистина да се ограничат 
нерегламентираните практики 
на зъботехниците, особено ако 
няма оплакване от пациент и лека-
рят по дентална медицина е полу-
чил едно добро медицинско изде-
лие, но дадената лаборатория не е 
регистрирана според закона и не е 
съвсем ясно кой и къде и при какви 
условия извършва дейността? Това 
бе риторичният въпрос, зададен от 
г-жа Мелекпер Адем, модератор на 

кръглата маса и председател на ра-
йонната колегия на зъботехниците 
в Пловдив.

Младата организация бе подпо-
могната от БЗС, подчерта в изказва-
нето си д-р Шарков, но е важно БАЗ 
да създаде механизъм за контрол на 
членовете си. Нарушение на закона 
е, ако се работи с нерегламентирани 
практики, особено в условията на 
епидемията от коронавирус.

Легална лаборатория и легална 
фактура пък е формулата при рабо-
та на лдм при изработване на проте-
зи за тотално обеззъбени пациенти 
по НЗОК. Д-р Шарков многократно 
повтори, че лдм не са контролен ор-
ган, още повече че има и морално-
етични норми.

За лдм е огромен проблем, ко-
гато зъботехници работят в устата 

на пациента, защото усложненията 
неизбежно отвеждат пациента при 
зъболекаря.

Д-р Шарков подчерта многократ-
но в своето изказване, че БЗС не е 
контролен орган, но вече е пред-
приел мерки и се интересува дали 
има официална методика, по която 
да се установява легитимността на 
дадена лаборатория. Контролът е 
взаимен процес и ако двете страни 
се самосезират, би могло да бъдат 
предприети съответни действия.

Във връзка със заплащането от 

НЗОК на лдм на т. нар. „безплат-
ни протези“, от БАЗ предлагат да 
се създаде документ, който да бъде 
одобрен от МЗ и да съдържа в себе 
си данни за лдм, ЛПК, код на прак-
тиката, данни за пациента, както и 
код и данни за зъботехническата 
лаборатория, или зъботехника кои-
то изработват изделието.

Д-р Шарков подчерта, че БЗС 
иска да сведе до минимум бюрокра-
цията и е необходимо предварител-
но писмено предложение от страна 
на БАЗ по този въпрос, което да 
бъде разгледано. БЗС още от създа-
ването на БАЗ е готов да помага на 
по-младата организация със своята 
дългогодишна съсловна експертиза.

Ръководството на БАЗ се изправя 
пред „парграф 22“. Нерегламени-
траните практики не се афишират, 
никой не знае при какви условия се 
изработват медицинските изделия, 
какво точно съдържат те и пр. Тези 
практики остават неуловими за БАЗ 
и за всички контролни институции. 
От 1990 членове на организацията 
в момента редовни са 1300. Пред-
стои изработването на регистър на 
зъботехниците и официален сайт на 
организацията.

Бяха дискутирани и теми, свърза-
ни с изработването в Турция, Китай 
и Румъния на зъботехнически из-
делия. Д-р Шарков каза, че това са 
отношения базирани на пазарната 
икономика и БЗС не могат да имат 
становище по въпроса.

Иван Буджев, председател на УС 
на БАЗ, смята, че зъботехническите 
изделия трябва да имат унифици-
ран паспорт с цялата необходима 
информация. Подобен паспорт се 
изисква от здравноосигурителните 
камари в Германия, например.

Д-р Даниела Дариткова, предсе-
дател на Комисията по здравеопаз-
ване в НС, каза по време на кръг-
лата маса, че предстои разглеждане 
в Парламента на закон за медицин-
ските изделия. Предстои още за от-
делните медицинските стандарти 
да бъдат изработвани отделни на-
редби от МЗ.

ДМ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ 
С НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРАКТИКИ И 
ДЕЙНОСТИ В ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕТО

Д-р Даниела Дариткова (в средата) взе участие в кръглата маса

Представителите на БЗС по време на срещата

Ръководството на БАЗ

Една от най-престижните болнич-
ни вериги в Съединените щати, 
Mayo Clinic, наскоро публикува 

статия, в която обобщава на достъ-
пен език най-сериозните доказани към 
момента дългосрочни усложнения на 
COVID-19. В материала се посочва, че 
повечето от боледувалите се възстано-
вяват напълно в рамките на няколко сед-
мици. Но при други – дори такива с леко 
протичане на заболяването, симптомите 
не отминават дори след първоначалното 
възстановяване. Най-често те продължа-
ват да страдат от умора, кашлица, задух, 
главоболие, болки в ставите. Екипът на 
Mayo Clinic изрежда и кои са уязвимите 
органи и системи – сърце, бели дробове, 
мозък, кръвоносна система.

Опровергава се и първоначалното 
убеждение, че здравите млади хора не 
са толкова застрашени от заболяването. 
Изследването на леките случаи е особе-
но предизвикателство за медиците, тъй 
като много от пациентите съобщават за 
продължителни прояви на някои симп-
томи, дълго след официалното си изле-

куване.
Заради недостатъчната, а на места и 

липсваща диагностика обаче проследя-
ването и изучаването на усложненията 
често е възпрепятствано. Например ан-
кета, направена в Холандия, разкрива, че 
почти три месеца след появата на първи-
те симптоми, 9 от всеки 10 души съоб-
щават, че имат проблеми с извършване-
то на обикновени ежедневни дейности. 
1622 души със съмнение за коронавирус 
са участвали в проучването, но 91% не 
са били хоспитализирани, а 43% изобщо 
не са били диагностицирани от лекар.

В изследване на Кралския колеж в 
Лондон се предполага, че едва 52% от 
преболедувалите във Великобритания 
са оздравели за по-малко от 13 дни. Про-
учването включва както тежки случаи, 
лекувани в интензивно отделение, така 
и хора, прекарали заболяването у дома с 
леки симптоми. Друго английско проуч-
ване, публикувано в специализираното 
издание за неврология Brain, докладва 
за увреждания на нервната система, 
причинени от COVID-19, като някои от 

усложненията не са свързани с това дали 
болестта е протекла леко, или тежко.

Изследвани са хора, при които бо-
лестта не е дала никакви респираторни 
симптоми, и неврологичните разстрой-
ства са били първият и единствен симп-
том на COVID-19. Документирани са 
случаите на 43 души на възраст между 
16 и 85 години с различни форми на мо-
зъчно увреждане вследствие на прекара-
ната инфекция.

През лятото репортаж на британската 
телевизия Sky News разказва за болни-
цата в италианския град Бергамо, един 
от най-засегнатите от заразата райони 
в световен мащаб. Местните лекари 
проследяват състоянието на хората, ле-
кувани от COVID-19 в най-тежките сед-
мици на епидемията през март и април. 
Психоза, безсъние, бъбречна болест, 
гръбначни инфекции, инсулти, хронич-
на умора и двигателни проблеми са сред 
най-сериозните усложнения, останали 
след излекуването на пациентите, спо-
делят италианските лекари пред теле-
визията. 

  #БЛИЦ

КАК ДА ДЕЗИНФЕКЦИРАМЕ 
МАСКИ N95 ЗА  

ПОВТОРНА УПОТРЕБА?
Изследователите намират нов начин!
Изправени пред пандемичен недостиг, изследователи комби-

нират топлина и влажност, за да дезинфекцират маските N95 за 
повторна употреба

Те са открили, че леко загряване на маски N95 при висока от-
носителна влажност може да деактивира SARS-CoV-2 вируса, 
попаднал в маските. Това не влошава ефективността им.

Екип изследователи от Националната лаборатория за ускори-
тели SLAC към Министерството на енергетиката, Станфордския 
университет и Медицинския клон на Университета в Тексас са 
използвали комбинация от умерена топлина и висока относител-
на влажност, за да дезинфекцират материал от маска N95.

Екипът е съобщил резултатите си на 25 септември в списание 
ACS Nano.

Изправени пред недостиг на маски в началото на тази годи-
на, изследователите са обмисляли редица начини за дезинфек-
цията им за повторна употреба. Включително ултравиолетова 
светлина, пари на водороден пероксид, автоклави и химически 
дезинфектанти. Проблемът е, че много от тези методи влошават 
способностите за филтриране на маските N95.

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ
 ЕФЕКТИ НА COVID-19
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В условията на национална 
или глобална криза здравна-
та система и нейната работ-
на сила трябва да разполагат 

с гъвкавост и устойчивост, за да оси-
гурят необходимото ниво на грижа за 
всички свои потребители. Настоящата 
пандемия от COVID-19 наложи бързи 
решения и преназначаване на персо-
нал за предотвратяване на недостига 
от основни здравни грижи. 

Включването на зъболекарския 
екип като част от тази стратегия би 
увеличило наличието на здравни 
работници в борбата с пандемията. 
Всички те имат потенциала да дадат 
значителен принос като част от ме-
дицинската работна сила по време на 
национални и глобални кризи. Жела-
нието за пренасочването на зъболе-
кари и включването им в екипите за 
лечение на коронавирусната инфек-
ция в кратък срок се подкрепя от ня-
колко фактора: свикнали са да работят 
в стресови ситуации, те са ефективни 
комуникатори, запознати са с проце-
дурите за контрол на инфекции и ра-
ботят с ЛПС, имунизират се редовно, 
както и преминават редовно обучение 
по управление на медицински спешни 
случаи. Зъболекарите също имат опит 
в административните задачи и позна-
ват законодателството. Те имат по-
тенциала да дадат значителен принос 
като част от медицинската работна 
сила по време на национални и гло-
бални кризи.

Пандемията от коронавирус 
(COVID-19) предизвика национал-
на криза, засягаща всяка част от 
ежедневието. В Обединеното крал-
ство това доведе до безпрецедентен 
и широко разпространен натиск 
върху вторичното и първичното 
здравеопазване, заедно със значи-
телни социално-икономически сму-
щения.

В началото на март 2020 г. в стати-
ята на The Economist „Готова ли е?“ се 
посочва, че Британската национална 
здравна система е много подходяща за 
справяне с кризи. От една страна „ако 
направим сравнение с други държави 
Великобритания беше сред най-добре 
подготвените страни за пандемия, 
благодарение на тестващата инфра-
структура и планирането на извън-
редни ситуации“. Въпреки това обаче, 
NHS е „относително слаба точка“.

Преди десет години Обединеното 
кралство получи „изключително за-
доволителна оценка“ за боравенето 
с пандемията от свински грип. За пе-
риод от една година от пандемията са 
заразени 800 000 души. От тях 26 000 
се нуждаят от хоспитализация, а 342 
са починали в Англия. За COVID-19 
текущите данни от 15 февруари до 
31 май 2020 г. са 274 762 случая и 38 
499 смъртни случая, като данните в 
световен мащаб достигат 6,2 милиона 
потвърдени случая и 371 764 смъртни 
случая. 

Националният регистър на риска 
оценява пандемията като най-висок 
риск за страната. Очакването беше, че 
рамката за подготовка, устойчивост и 
реакция на NHS ще бъде действаща и 
предупреждението от ниво 4 ще сиг-
нализира за необходимостта от нацио-
нален контрол върху службата. Това 
обаче не взе предвид няколко фактора, 
включително намаляването на броя на 
общомедицинските практики в пър-
вичната медицинска помощ, броя на 
свободните работни места в NHS и 
допълнителната тежест от голям брой 
напускащи висококвалифициран пер-
сонал и способността на институции-

те за интензивно лечение да се спра-
вят с увеличеното търсене. Освен това 
пандемията се появи през нормално 
очаквания грипен сезон. Мнозина 
анализатори твърдят, че най-важният 
фактор е трайното хронично недофи-
нансиране на NHS през последните 
десет години.

През цялата пандемия NHS търси 
алтернативни средства за осигуряване 
на персонал в болниците. Здравната 
система беше подложена на непоси-
лен натиск, тъй като заболяването и 
самоизолацията на персонала на пър-
ва линия доведоха до намаляване на 
броя на здравните работници. За по-
криване на този недостиг бе необхо-
димо преназначаване на персонал.

В същото време общите дентални 
практики прекратяват лечението 
както на рутинни, така и на спешни 
пациенти. Процесът освободи го-
ляма група висококвалифицирани 
здравни служители с медицински 
умения, които биха могли да участ-
ват в предоставянето на основни 
здравни грижи.

Настоящата статия има за цел да 
проучи дали денталният екип - зъбо-
лекари и специалисти по дентална 
помощ може да бъде ефективно пре-
разпределен, когато здравната система 
е под натиск по време на национални 
извънредни ситуации. Това не изключ-
ва факта, че стоматологията има осно-
вен дял за предоставянето на здравни 
грижи по време на национални и гло-
бални кризи.

Доказателства за медицинско 
обучение на денталния екип

МЕДИЦИНСКИ 
ЗНАНИЯ

При регистрацията на практиката 
се изисква зъболекарите да могат да 
идентифицират общо и системно за-
боляване и да имат добри познания по 
стоматологична, орална, краниофаци-
ална и обща анатомия. Други основ-
ни цели на обучението по дентална 
медицина включват познания по фи-
зиология, предаване на инфекциозно 
заболяване, свойства и доставка на 
медикаменти и терапевтични агенти, 
епидемиология, психология и социо-
логия, наред с основните дентални и 
хирургически умения. 

Денталният преглед е добра изход-
на точка за достъп до изследванията 
и лечението на вторичните грижи за 
здравето на пациента. Той дава въз-
можност за оценка на общото здраво-
словно състояние и благосъстояние, 
представяне на системни състояния 
в устната кухина и околните череп-
но-лицеви тъкани, коморбидности и 
оценка на лекарствата на пациентите. 
Честотата и периодичността на кон-
такт с пациентите са показали, че лдм 
са важна „допирна точка“ за обща про-
моция на здравето. Това поставя зъбо-
лекарския екип в идеална ситуация за 
осигуряване на здравни интервенции 
при състояния като диабет и сърдечно-
съдови заболявания, например. 

Тези примери демонстрират широ-
кия диапазон от медицински знания 
на зъболекарите.

Денталните медицински сестри 
също трябва да имат познания по 
физиология, промоция на здравето и 
общо управление на пациентите. 

КОМУНИКАЦИОННИ 
УМЕНИЯ

Обучението по комуникация за-
почва през бакалавърските години 
чрез наблюдение и обратна връзка от 
клинични преподаватели, обективни 
структурирани клинични прегледи, 
клинични случаи, отнасящи се до въз-
можни сценарии на лечение и упра-
вление. Това продължава в по-късните 

следдипломни изпити. Зъболекарите 
и стоматологичните сестри би тряб-
вало да имат необходимите умения 
да общуват ефективно с пациентите 
и членовете на екипа. Необходимо е 
също така зъболекарите да могат да 
поддържат добра документация и да 
действат в рамките на принципите на 
управление на информацията. Очаква 
се стоматологичните сестри да общу-
ват ефективно с пациенти и колеги. 
Тези умения се практикуват рутинно 
при действителен контакт с пациенти-
те като студенти и след това през цяла-
та им стоматологична кариера.

СНЕМАНЕ 
НА АНАМНЕЗА

Зъболекарите, стоматологичните 
сестри и денталните терапевти се обу-
чават да снемат анамнеза и да получат 
изчерпателна история на пациентите 
още при обучението си. Общопракти-
куващите зъболекари продължават да 
използват своите умения за снемане 
на анамнеза през цялата си кариера. 
Заедно с клиничен преглед те могат да 
формират диференциална диагноза и 
да назначат подходящи изследвания. 
Значителна част от зъболекарските 
посещения, изискващи задълбочена 
анамнеза, са свързани с болката. Зъбо-
лекарите са усвоили изкуството да из-
вличат кратки и задълбочени истории 
на заболяванията, дори при акутни 
състояния.

КЛИНИЧНИ
УМЕНИЯ

Тъй като по всяко време може 
да възникне медицинска спешност, 
всички членове на денталния екип са 
инструктирани да управляват меди-
цинските спешни случаи. Темата за 
непрекъснатото професионално раз-
витие стои на дневен ред пред всеки 
практикуващ лдм. Личните предпазни 
средства (ЛПС) и кръстосаният кон-
трол на инфекцията са умения, в които 
лдм би трябвало да се отличават.

Стоматологичните сестри играят 
съществена роля в контрола на ин-
фекцията и са жизненоважни за пре-
дотвратяване на разпространението на 
инфекцията, особено при хирургични 
интервенции. Хирургичните опера-
ции често са в много малки клинични 
пространства, с множество инстру-
менти и аерозол генериращи проце-
дури. Стоматологичните сестри отго-
варят за подготовката на клиничната 
среда, документацията и подпомагане 
на оператора по време на процедури-
те. Освен това те играят роля в подкре-
па на пациентите по време на рутинни 
лечения и по време на медицински 
спешни случаи. С допълнително обу-
чение сестрите са в състояние да сва-
лят конци, да извършват промоция на 
здравето и да подпомагат съзнателно-
то успокояване, включително поставя-
нето на канюли. Те също така участват 
в администрацията, включително уп-
равление, работа по приемане и под-
помагане на дейностите по клинично 
управление и притежават познания в 
работата на най-добрите практики и 
законодателство.

Зъболекарите са висококвалифи-
цирани при вземане на анамнезата, 
при изследвания, проучване и плани-
ране на лечението на пациентите. Те 
извършват различни процедури при 
орална хирургия, включително заши-
ване и всички зъболекари са в състоя-
ние да предпишат медикаменти. Те 
също могат да вземат и интерпретират 
свои собствени рентгенови снимки. 
Зъболекарят обикновено е автономен 
от гледна точка на квалификацията си. 

Оралната медицина изисква високо 
ниво на медицински знания и умения. 
Обучаващите се пародонтолози тряб-

ва да имат задълбочено разбиране на 
системните коморбидности на паци-
ента, за да диагностицират и лекуват 
заболяване на лигавицата на устната 
кухина. Оралната лигавица може да 
бъде първата и първична клинична 
проява на системно заболяване; на-
пример хематологични разстройства 
като хранителен дефицит, вирусни 
или бактериални инфекции и свър-
зани с имунитета състояния, както и 
сърдечно-съдови, респираторни, сто-
машно-чревни и психологически про-
блеми. В допълнение към това, орал-
ните лезии също могат да бъдат част 
от спектър от нарушения на лигавици-
те. Като такива, те имат високо ниво 
на медицински умения за диагностика 
и лечение.

Има и орални патолози, и орал-
ни микробиолози, които извършват 
MRCPath прегледи и работят в общите 
диагностични лаборатории. Специа-
листите по обществено здраве и рен-
тгенолози също имат широк спектър 
от преносими умения. 

Обучаващите се по орална и лице-
во-челюстна хирургия имат опит в ра-
ботата на отделенията, включително 
общите отделения под наблюдение, 
и полагат грижи за лежащо болни 
пациенти. Те също имат високи нива 
на комуникационни умения, тъй като 
работят в мултидисциплинарна об-
становка, включваща комуникация с 
медицински персонал, комуникация с 
други екипи, флеботомия, канюлация, 
тампони, отстраняване на дренажи, 
предписване под наблюдение (извън 
денталната формула), искане на из-
следвания и писане обобщения за ос-
вобождаване от отговорност В допъл-
нение към това, те имат извънработно 
дежурство, когато виждат пациенти в 
отделението за спешна помощ, изис-
кващи зашиване на лицеви и орални 
разкъсвания, разрез и дренаж на абс-
цеси, управление на кървене, оценка 
на фрактури на лицето и прием на 
пациенти. Дори стажантите по тези 
специалности имат опит в подпома-
гане и извършване на операция, вклю-
чително дентоалвеоларни процедури, 
отстраняване на злокачествени и до-
брокачествени кожни лезии и лечение 
на фрактури на лицето, ортогнатна 
хирургия и хирургия при ракови забо-
лявания. 

ДИСКУСИЯ

Прегледаните документи потвърж-
дават, че има основен стандарт на 
медицински знания, изискван от зъ-
болекарите. Пациентите, които по-
сещават стоматолога, се подлагат на 
множество сложни стоматологични 
процедури, свързани с множество 
коморбидности. Разбирането на вза-
имодействието на тези фактори и как 
те могат да повлияят на управлението 
е необходимо условие за безопасно 
лечение. Съществува и припокриване 
между денталните и медицинските 
учебни резултати в областта на би-
омедицинските науки, психологията, 
социалните науки и промоцията на 
здравето. 

В следдипломната арена обучение-
то по дентално здравеопазване има 
много сходства с общото медицинско 
обществено здраве. Когато работят 
заедно в екип, стоматолозите могат 
да предоставят полезни умения като 
лидерство, стратегия и прилагане на 
отговора на пандемията COVID-19.

Обучението за устойчивост и под-
готовка за психично здраве за съжа-
ление липсваха по-рано във всички 
учебни програми за всички здравни 
работници, но сега са особеност в 
много модернизирани учебни програ-
ми. И медицината, и стоматологията 
са призвания с висок стрес. Много 
зъболекари имат допълнителни фи-
нансови отговорности, за които имат 

известна подготовка; студентите по 
медицина обаче нямат финансово обу-
чение в бакалавърските години.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоматологичният екип би бил 
ценен член на по-широко медицин-
ско ядро от професионалисти по 
време на спешни случаи или нацио-
нални кризи, като настоящата пан-
демия COVID-19. 

ЛДМ притежават широк спектър от 
конвертируеми клинични и неклинич-
ни умения, които биха могли да бъдат 
от голяма полза за система под на-
тиск. Основата на клиничните науки 
и познаването на основните човешки 
системи ги прави идеални кандидати 
за по-нататъшни интензивни обучи-
телни курсове, което им позволява да 
осигурят допълнително ниво на грижа 
в национални извънредни ситуации.

В допълнение към пряката клинич-
на помощ, зъболекарите могат да из-
пълняват различни роли, да съобщят 
за пациенти, да предоставят телефон 
за спешни случаи и да изпълняват ад-
министративни задачи в болницата. 
Денталните сестри имат високи нива 
на ръчна сръчност и клинична способ-
ност и имат опит в спазването на пред-
писаните начини на лечение.

Допълнителното обучение извън 
техния обхват на практика би подо-
брил уменията им. По време на на-
стоящата пандемия на COVID-19 чле-
новете на денталния екип се наемат в 
няколко различни обстановки, вклю-
чително във вътрешно болнични отде-
ления, АГ отделения, звена за спешна 
помощ, отделения за бъбречна диали-
за, отделения за интензивно лечение и 
екипи за промотиране и орална грижа. 
Те също така биха могли да обучават 
медицински персонал в общите отде-
ления по процедурите на COVID-19 
и да подпомагат операциите по ли-
цево-челюстна и обща хирургия. Без 
изключение отзивите, получени от 
признати медицински колеги, са поло-
жителни.

Изключително добра идея е да се 
поддържа ефективна квалифицирана 
работна сила от дентални специали-
сти с допълнителни умения, необ-
ходими по време на спешни случаи 
или кризисни периоди. Много пред-
поставки вече са налице. Национална 
база данни трябва да съдържа инфор-
мация за регистриране на допълнител-
ните умения, придобити извън про-
фесионалния обхват на практиката. 
Трябва също така да се гарантира, че 
зъболекарите поддържат актуалните 
си медицински знания и е необходима 
да се разработят допълнителни курсо-
ве за обучение на медицински умения 
за национални извънредни ситуации. 
За да използваме екипи бързо и ефек-
тивно, бихме могли да започнем с раз-
глеждане на едно базово обучение в 
ранните студентски години, преди да 
се проведе специализираното клинич-
но обучение по медицина или стома-
тология.

За бъдещето е необходима голяма 
квалифицирана здравна работна 
сила, която е гъвкава и може да се 
отзове на различни предизвикател-
ства. Разгледана в по-широк аспект, 
дентална работна сила може да бъде 
ефективен участник в настоящата 
пандемия. ЛДМ демонстрират отлич-
но споделяно разбиране за клинични-
те грижи и ефективната работа в екип. 
Те също са изключителни при работа 
в ЛПС и взимат предвид кръстосаните 
инфекции и методите за дезинфекция, 
за да осигурят безопасна среда за па-
циентите и колегите.

Превод от английски: 
Емилия Караянева

ГОТОВИ ЛИ СМЕ

ДЕНТАЛНИЯТ ЕКИП КАТО ЧАСТ ОТ 
МЕДИЦИНСКАТА РАБОТНА СИЛА ПО ВРЕМЕ 

НА НАЦИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КРИЗИ
За бъдещето е необходима голяма квалифицирана здравна работна сила,  

която е гъвкава и може да се отзове на различни предизвикателства
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Aerosol Shield

ВЪВЕДЕНИЕ

Денталните кабинети вина-
ги са били на първата линия 
при контакт с респираторните 
инфекции. Работният процес в 
тях често генерира голям обем 
аерозол, който обикновено се 
стремим да контролираме. В те-
кущата ситуация на пандемия, 
всички ние се нуждаем от пове-
че защита срещу респираторни-
те вируси.

Скорошните данни показват 
че SARS-CoV-2 остава жизне-

способен в аерозола за поне 3 
часа. Вирусът има най-дълга 
жизнеспособност по повърх-
ности, когато аерозолът влезе в 
контакт със стомана или пласт-
маса. Прогнозният среден полу-
живот на SARS-CoV-2 е прибли-
зително 5.6 часа върху стомана и 
6.8 часа върху пластмаса.(1)

Личните предпазни средства 
като маски, шлемове и костюми 
не решават проблема с генерира-
ния аерозола. Той лети наоколо 
часове и може да бъде заразен за 
следващия пациент и за здрав-
ните работници, когато сменят 
личните си предпазни средства.

КОНЦЕПЦИЯТА

Концепцията е базирана на 3 
ключови точки:

● Създаване на камера, която 
действа като физическа бари-
ера около главата на пациента 
(Aerosol Shield - фиг.1)

● Прилагане на специално 
проектирана транспарентна 
опаковка около Aerosol Shield и 
генериране на зона с негативно 
налягане чрез използване на ас-
пирационната система на ден-
талния юнит (фиг.2)

● Прилагане на специално 
проектирано филтриращо отде-
ление, което подсигурява

обеззаразяването на евакуира-
ните аерозолни частици, излиза-
щи от аспирационната помпа на 
денталния юнит (фиг.3)

AEROSOL SHIELD

За да защитим нашия персо-

нал и пациентите и да можем 
да продължим да практикуваме 
възможно най-безопасно, ние 
се опитахме да намерим начин 
да минимизираме разпръсква-
нето на аерозол по време на ру-
тинните процедури в кабинета. 
След разработката на няколко 
прототипа на щит за аерозолна 
защита, много тестове и опти-
мизации, бе произведен работещ 
ергономичен модел, който пасва 
на повечето дентални юнити, из-
ползвани в наши дни.

Неговото леко, прозрачно 
и еластично композитно тяло 
може да бъде отстранявано и 
поставяно за секунди. То стои 
самостоятелно, благодарение на 
тегло си при движението на сто-
ла, както в хоризонтална, така и 

в почти вертикална позиция:
Дезинфекцията може да се 

осъществява с изопропилов ал-
кохолен разтвор или други сред-
ства за дезинфекция на повърх-

ности.
Размерите на щита са около 50 

см дължина, 50 см ширина и 40 
см височина. (Фиг.1e)

Той има по един асиметрични 
отвора от двете страни, които 
позволяват достъп на дентал-
ния лекар и на асистента едно-
временно (Фиг.1f). Наклонената 
му, напълно прозрачна горна 
повърхност отразява светлината 
далеч от погледа на доктора и му 
позволява ясна видимост:

Формата на трапец позволява 

ергономична позиция на ръцете. 
Може да се работи на позиция 9 
или 12 часа, като страничните 
отвори са достатъчно големи, за 
да позволяват на зъболекаря и 
неговия асистент лесно да про-
мушват ръцете си вътре в щита. 
Чрез регулиране позицията на 
подглавника и позицията на па-
циента, може да бъде променена 
дистанцията от устата, за да се 
улесни работния процес.

Повърхността е силно хидро-
фобна, което предотвратява аку-
мулирането на аерозол и нама-
ляване на видимостта.

Доколкото облегалките на ня-
кои дентални юнити могат да 
бъдат доста тесни, разработихме 
приставки, които могат да бъдат 
прикрепени към щита, за да пас-
не точно. (Фиг. 1g):

ПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА

Когато се използва като са-

мостоятелно устройство Aerosol 
Shield създава нисък обем, в 
който аспирацията на дентал-
ния юнит позволява евакуация 
на аерозола, независимо че не е 
напълно затворен.

Въздухът се движи от обкръ-
жаващата среда през щита и към 
аспирацията. За да се увеличи 
нивото на защита може да бъдат 
прикрепени операционни чар-
шафи. (Фиг. 2а)

За най-високо ниво на защита 
обаче се препоръчва употреба-
та на специално разработената 
еднократна прозрачна опаковка. 

Тя е с ръкави на страничните от-
вори за доктора и за асистента 
и прозорец на предния панел за 
ясна видимост. (Фиг. 2b)

Този тип опаковка, използан 

в комбинация с аспирацията на 
денталния юнит, осигурява вен-
тилация, генерираща негативно 
налягане, като по този начин на-
сочва въздушния поток преобла-
даващо в една посока - от облас-
тта с високо налягане (кабинета) 
към отделенията с по- ниско 
налягане (щита) и по този начин 
предотварява излизане на конта-
миниран въздух в кабинета.

При това положение въздуш-
ният поток се насочва от прос-
транството под опакования 
аерозолен щит към аспирацион-
ната помпа на денталния юнит. 
Непрекъснато се доставя свеж 
въздух за дишане през същест-
вуващите отвори в опаковката 
на Aerosol Shield.

ФИЛТРИРАЩО 
ОТДЕЛЕНИЕ

Замърсеният въздух, който 
е засмукан от аспирационната 
система на юнита трябва да бъде 
безопасно отделен в заобикаля-
щата го вътрешна/външна окол-
на среда. За съжаление много от 
съществуващите аспирационни 
системи не са оборудвани с под-
ходящи филтри за превенция 
от разпространение на SARS-
CoV-2 и/или други вируси.

За да преодолеем това ограни-
чение, ние разработихме фил-
търно отделение във формата 
на метална кутия с дължина 30 
см, която е разположена близо 
и е проектирана да обеззаразява 
изходящият въздух, излизащ от 
аспирационната система.

От едната страна на металната 
кутия се намира входяща тръба 

(за контаминирания въздух и ае-
розолни частици), а от другата 
страна има отвора за изходната 
тръба (за "пречистения въздух").

Състои се от UV-C лампа (2), 

НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА 
ПО-БЕЗОПАСНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА...

Фиг. 1a, b.

Фиг. 1c, d.

Фиг. 1e

Фиг. 1f.

Фиг. 1gФиг. 1g

Фиг. 2a

Фиг. 2b
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разположена в центъра, която е 
заобиколена от тънки метални 
мембрани, разположени по на-
чин, който създава завихряне на 
въздушния поток около лампата 
за увеличаване на времето за 
експозиция на UV-C (Фиг.3a,b), 
като същевременно действа и 
като генератор на озон. Включ-
ването на аспирационната систе-
ма автоматично стартира UV-C 
лампата.

Отворът на изходната тръба 
е покрит със специлано създа-
ден филтър, съдържащ активен 
въглен (в очакване на патент). 
Електростатичните свойства на 
материала на филтъра позволя-
ват филтрация на пренасящите 

въздушни частици с диаметър 
над 100 нанометра. Това го пра-
ви подходяща бариера срещу 
SARS-CoV-2 (50-200 наномет-
ра). (3)

Описаният по-горе филтър 
може лесно да бъде почистван 
и използван повторно ( около 50 
пъти или 400 часа общо), което 
осигурява висока ефективност и 
ниски разходи за поддържка.

Филтърното устройство и 
цялата система Aerosol Shield 
в момента активно се тестват 
за безопасност и ефективност. 
Първоначалните резултати са 
обещаващи и, надяваме се, в 
най-близко бъдеще, ще придо-
бие знак CE/FDA.

Все пак, поради големия инте-
рес и търсене, ние стартирахме 
производството на представена-
та система в малки обеми.

ФИНАЛНИ МИСЛИ

Бидейки самите ние екип от 
медицински специалисти, рабо-
тещи във високорискова среда, 
ние чувстваме нужда да подо-
брим сигурността на нашата 
клинична среда. Водени сме от 
схващането, че не е необходи-
мо да се придобиват/закупуват 
допълнителни всмукателни ус-
тройства, (които са шумни и 
скъпи), при условие, че нашите 
дентални юнити са вече оборуд-
вани с аспирационни системи с 
добър потенциал.

Ето защо споделяме с вас на-

шия прогрес. Всякакви комента-
ри и идеи за нови подобрения са 
добре дошли.
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Фиг. 3a

Документът пази медицин-
ските специалисти и па-
циентите през времето на 

лечение. 
БЗС е изработил съвместно с 

Изпълнителна агенция „Медицин-
ски надзор“ информирано съгла-
сие, което лекарите по дентална 
медицина могат да ползват. Повод 
за този материал е изнесената от 
проф. Станимиров лекция на фо-
рума в Банско, в която той обръща 
внимание за зачестилите случаи на 
искове за наказателни дела срещу 
лекари по дентална медицина.

ЛЕЧЕНИЕТО ВИНАГИ Е 
СВЪРЗАНО С НУЖДАТА ОТ 

ИНФОРМАЦИЯ. 

Информираното съгласие е въ-
ведено с приемането на Закона за 
здравето (2004 г.) и основно е ре-
гламентирано в него. Освен там 
относими правни норми се съдър-
жат и в Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 
(при провеждането на клинични 
проучвания или изпитвания), в 
Закона за трансплантацията на ор-
гани, тъкани и клетки, в Закона за 
кръвта, кръводаряването и кръво-
преливането (при донорството на 
кръв и кръвни съставки) и в почти 
всички утвърдени и действащи в 
Република България медицински 
стандарти.

Съгласно дефиницията в За-
кона за здравето "Информирано 
съгласие е съгласие, предоставе-
но доброволно след запознаване 
с определена информация". То се 
осъществява чрез изпълнение от 
лекуващия лекар на задължението 
му да предостави нормативно оп-
ределена медицинска информация 
на лекувания пациент (а при не-
пълнолетно лице - на неговия ро-
дител или настойник) и да получи 
неговото съгласието за осъществя-
ване на медицински дейности или 
манипулации. 

За получаване на информирано 
съгласие лекуващият лекар следва 
да предостави медицинска инфор-
мация на пациента (съответно на 
неговия законен представител или 
попечител).

Пациентът има право да отка-
же да бъде информиран относно 
заболяването, по повод на което е 
потърсил здравна помощ и негова-

та прогноза, относно планираните 
профилактични, диагностични, 
лечебни и рехабилитационни дей-
ности, както и рисковете, свързани 
с тях, но само в случай, че здраво-
словното му състояние не застра-
шава здравето на други лица. Ако 
такава опасност е налице, той не 
може да откаже получаването на 
тази информация.

Законът допуска възможността 
пациентът да е упълномощил пис-
мено друго лице, което да бъде ин-
формирано вместо него.

ЗАЩО Е ВАЖНО 
ИНФОРМИРАНОТО 

СЪГЛАСИЕ

Информираното съгласие е из-
ключително важно при предоставя-
нето на медицинска помощ – както 
болнична, така и извънболнична. 
Неговата законова регламентация е 
една от основните форми на защи-
та на правата на пациентите. Лип-
сата на информирано съгласие на 
пациента е основание за търсене по 
съдебен ред на вреди от лекуващия 
лекар/лечебното заведение, както 
и налагане от контролните здрав-
ни органи на глоба/имуществена 
санкция на съответните длъжност-
ни лица/лечебното заведение. 

КОГА ПИСМЕНОТО 
ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ Е АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Законът за здравето задължава 
лекуващия лекар при определени 
хипотези да предостави медицин-
ската информация и да получи ин-
формираното съгласие на пациента 
(неговия законен представител или 
попечител) в писмен вид. Абсолют-
но задължително е информираното 
съгласие да бъде получено писмен-
но при извършването на хирургич-
ни интервенции, обща анестезия, 
инвазивни и други диагностични и 
терапевтични методи, които водят 
до повишен риск за живота и здра-
вето на пациента или до временна 
промяна в съзнанието му. Инфор-
мирано съгласие е задължително да 
бъде получи писмено и при асисти-
раната репродукция от лицата, же-
лаещи да създадат потомство, при 
генетични изследвания и вземане 
на биологичен материал за гене-

тични изследвания за медицински 
или научни цели от изследваните 
лица, при вземат кръв за автохе-
мотрансфузия, при донорството 
на кръв и кръвни съставки, както 
и при провеждането на клинични 
проучвания или изследвания. Тези 
медицински дейности могат да 
бъдат извършвани без писмено ин-
формирано съгласие, само когато 
са в полза на пациента и когато не-
посредствено е застрашен животът 
му и физическото или психичното 
му състояние не позволяват изразя-
ване на информирано съгласие (или 
е невъзможно да се получи такова 
от родител, настойник или попечи-
тел на лицето). Per argumentum a 
contrario, за медицинските дейнос-
ти и манипулации, извън кръга на 
императивно посочените в правна 
норма, може да се предостави уст-
но медицинската информация и 
информираното съгласие да бъде 
дадено също устно. Към настоящи-
ят момент се наблюдава тенденция 
контролните органи по прилагане-
то на Закона за здравето (регионал-
ните здравни инспекции/РЗИ) и на 
Закона за лечебните заведения (Из-
пълнителна агенция „Медицински 
одит") да изискват от лечебните 
заведения, при осъществяването на 
техните проверки, информирано-
то съгласие на пациентите да бъде 
изразено винаги в писмен вид, без 
значение за каква медицинска дей-
ност се отнася. 

КОГА ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ 
ДА ОТКАЖЕ ЛЕЧЕНИЕ

Пациентът, съответно негов ро-
дител, настойник или попечител, 
може да откаже по всяко време 
предложената медицинска помощ 
или продължаването на започната-
та медицинска дейност. Този отказ 
се удостоверява в медицинската 
документация с подписи на лице-
то. Ако пациентът, съответно негов 
родител, настойник или попечител, 
не е в състояние или откаже да 
удостовери писмено отказа си, това 
се удостоверява с подпис на леку-
ващия лекар и на свидетел. Паци-
ентът има право да оттегли отказа 
си по всяко време. При такава хи-
потеза обаче медицинските спе-
циалисти са освободени от отго-
ворност за евентуалното забавяне 
на лечебно-диагностичния процес.

Основополагащият принцип, 
залегнал в здравното ни законода-
телство е, че медицинска помощ 
против волята на пациента може да 
бъде оказвана само в случаи, опре-
делени със закон. Законът за здра-
вето е регламентирал изрично една 
такава хипотеза - в случаите, кога-
то е налице отказ от предложена 
медицинска помощ или продължа-
ване на започната медицинска дей-
ност, и същевременно е застрашен 
животът на пациента, ръководи-
телят на лечебното заведение има 
право и може да вземе решение за 
осъществяване на животоспасява-
що лечение.

КАКВИ СА САНКЦИИТЕ 
ПРИ ЛИПСА НА 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Пациентът, съответно неговият 
родител, настойник или попечи-
тел, има право да подава жалби и 
сигнали до РЗИ при нарушаване на 
правата му на информирано съгла-
сие по Закона за здравето. Съответ-

ната РЗИ е длъжна в 7-дневен срок 
да направи служебна проверка по 
жалбата/сигнала. При констатира-
не на административно нарушение 
по Закона за здравето проверява-
щия служител на РЗИ съставя акт 
за установяване на административ-
ното нарушение, а директорът на 
РЗИ издава наказателно постано-
вление. Размерът на глобата за ле-
куващ лекар или друго длъжност-
но лице, който окаже медицинска 
помощ без информирано съгласие 
или в нарушение на изискванията 
за даване на такова, е от 500 до 1500 
лв., а при повторно нарушение - с 
лишаване от правото да упражнява 
медицинска професия за срок от 
шест месеца до една година. Лице-
то, което има задължение, но не го 
изпълни и не предостави на паци-
ента медицинската информация по 
чл. 88, ал. 1 от Закона за здравето, 
се наказва с глоба от 300 до 1000 
лв., а при повторно нарушение - с 
лишаване от правото да упражнява 
медицинска професия за срок от 
шест месеца до една година.

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ

 
.....................................................................................................................................................................                                                       

/Наименование и адрес на лечебното заведение/ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за 

информирано съгласие на пациента относно осъществяването на дентална диагностична 
и лечебна дейност 

 
I. Част: 

Долуподписаният/та...................................................., ЕГН/ID............................................................... 
Телефон/e-mail  за връзка:........................................................................................................................ 
 
Настоящото информирано съгласие изразявам след проведена дискусия между лекуващият ми 
дентален лекар и мен като негов пациент/родител, настойник, попечител/лице по чл. 87, ал. 5, 
дирекцията по чл. 87, ал. 6, както и лицата по чл. 162, ал. 3 от Закон за здравето. Въз основа на 
своите законоустановени задължения, добрата медицинска практика и етично-моралните 
правила, лекуващия ми дентален лекар разговаря лично с мен, като ме информира на достъпен 
и разбираем за мен език в достатъчен обем и своевременно за установеното при прегледа ми 
здравословно състояние, денталния ми статус, характера на заболяването ми и необходимостта 
от лечение. Разясни ми целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните 
резултати, прогнози, възможни рискове и ползи, свързани с предлаганите методи и подходи за 
диагностика и дентално лечение, както и за риска за здравето ми при отказ от лечение. 
 

II. Част: 
В качеството ми на:                                                         
 а) Пациент                                                                        
 б) родител/настойник/попечител на пациента:.....................................................................................                                                      
 в) други лица по чл. 87, ал. 5, чл. 87, ал. 6, чл. 162, ал. 3 от Закон за 
здравето:.....................................................................................................................................................                                           
 
Съм информиран/а лично от своя лекуващ дентален лекар д-р ..........................................., при 
проведения ни разговор за всичко, касаещо моето здравословно състояние, диагноза и 
предлагано лечение, както и за обстоятелствата по т. I от Декларацията, на напълно разбираем 
за мен език, като имах възможност да задам въпроси и попитах всичко, което счетох за важно, 
за да взема своето информирано решение за денталното ми лечение. В тази връзка: 
 

Давам информирано съгласие: 
 
........................................................ 

(имена на декларатор) 
......................................................... 

(подпис, дата) 

Отказвам да бъда информиран 
(съгл. чл. 92, ал. 2 ЗЗ) 

......................................................... 
(имена на декларатор) 

......................................................... 
(подпис, дата) 

Отказвам лечение: 
 

......................................... 
(имена на декларатор) 
......................................... 

(подпис, дата) 
 

III. Част: 
В качеството ми на пациент/родител, настойник, попечител/лице по чл. 87, ал. 5, дирекцията по 
чл. 87, ал. 6, както и лицата по чл. 162, ал. 3 от Закон за здравето, съм информирал своя лекуващ 
дентален лекар д-р.................................................. за всички мои придружаващи заболявания, 
алергии и други специфики (ако има такива), касаещи моето здраве и са ми известни към 
момента, като не съм затаил/а и/или изменил/а каквато и да е информация, която ми е известна 
и касае моето състояние и здраве. 
 
 
Подпис на декларатор: ..................                Подпис на лекар по дентална медицина: ...................  
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3. Силанизиране с GLUMA Ceramic 
Primer за адхезия към стъкло/сили-
катна керамика. 
Следва аплициране,  
продухване и  
фотополимеризиране  
на GLUMA  
Bond Universal.

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

�����������

WHITEsmile® 
made in Germany

Неговите предимства
• Работи с всички дентални материали  
само в една стъпка
• НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВРЕД-
НАТА ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, из-
ползва се само GLUMA Ceramic Primer ин-
траорално за силанизиране на керамичната 
повърхност преди GLUMA Bond Universal
• Ние Ви предлагаме една изцяло нова техно-
логия различна и изключително ефективна в 
сравнение с останалите на пазара

Най-голямото предизви-
кателство при репара-
турите е свързването 
на различни материали 
В зависимост от рес-
таврациите свързва-
нето трябва да бъде 
или към зъбни тъкани 
или към други ден-
тални материали. 
GLUMA Bond Universal 
се свързва с всички 
дентални материа-
ли само в една стъп-
ка. При репаратури и 
залепяне на керамични 
конструкции е необходи-
мо да се използва Ceramis 
priemer. Универсалният 
свързващ агент  GLUMA Bond 
Universal позволява да се попра-
вят директни и индиректни рес-
таврации, увредени корони и мостове 
само за няколко минути.

Кои повърхности могат да се свържат с 
GLUMA Bond Universal? 
GLUMA Bond Universal може да се свърже със следни-
те повърхности: zirconia, благородни и неблагородни 
сплави, композити и компомери. За да се използва за 
залепяне или поправка на силикатни или стъклокера-
мики, аплицирайте GLUMA Ceramic Primer на керамич-
ната повърхност преди  GLUMA Bond Universal.

За кои материали  GLUMA Bond Universal 
изисква допълнително силанизиране 
GLUMA Bond Universal изисква  GLUMA Ceramic Primer 
само за силикатни или стъклокерамики.

Защо се изисква силанизиране на 
керамичните повърхности?
За да се свърже керамичната повърхност тя тряб-
ва да се конденционира с активиран силан. Независи-
мо студио от университета в  Erlangen показва че 
е необходимо винаги да се силанизира керамичната 
повърхност с активиран силан при работа с  универ-
сални адхезиви, за да се увеличи силата на връзката. 

Може ли да се купи Ceramic Primer отделно?
Да, GLUMA Ceramic Primer (1 x 4 ml) се предлага от-
делно.

При кои възстановявания мога да ецвам 
с фосфорна киселина преди аплициране на 
GLUMA Bond Universal?
Някои стоматолози почистват повърхността, коя-
то трябва да се възстанови с фосфорна киселина 
преди репаратурата . Това е допустимо при възста-
новяване на силикатни /стъклокерамични повърх-
ности или композити. При метални или zirconia по-
върхности, те никога не трябва да се докосват от 
фосфорна киселина.  Свързването към металната 
или  zirconia повърхност се осъществява чрез фос-
форни групи от  MDP-monomer , който се съдържа 
в  GLUMA Bond Universal. Ако преди това метална-
та или  zirconia повърхност влезе в контакт с фос-
форна киселина те ще реагират и повърхостта ща 
се покрие с фосфати. Това прави невъзможно свърз-
ването на фосфорните групи от MDP-monomer към 
металнат асплав или  zirconia повърхност.

GLUMA Bond Universal осигурява 
изключителна сила на връзката 
към всички дентални материали

Защо 
GLUMA Bond Universal 
е идеален за интра-
орална репаратура?

Интраорални възстановявания на порцеланови - PFM мостови конструкции

1. Клинична ситуация: счупване 
на керамика при металокерамична 
мостова конструкция. Порцеланова-
та повърхност се третира с фин диа-
мантен борер. 
Алтернатива: керамичната повърх-
ност може да се пясъкоструира.

2. Пясъкоструиране на ке-
рамичната и металната по-
върхност.

 Пясъкоструиране-
то не е задължително, но 
води до по-добър резултат.

 За да се маскира сивата ме-
тална повърхност смесете Charisma 
Opal Flow в цвят  Baseliner и боичка 
от Venus Color в цвят choco.

4. Маскирайте металната повърх-
ност със смесените Charisma Opal Flow 
цвят Baseliner и Venus Color, цвят choco.

5. Направете реставрацията използ-
вайки Charisma Topaz и полирайте.

6. финална реставрация

ЕСТЕТИЧНИ ОБТУРАЦИИ  
С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ  
ТИП АДАПТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

workshop
C ПОДКРЕПАТА НА

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

ТАКСА УЧАСТИЕ: 100 лв.
  ЗА СТУДЕНТИ: 50 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  

В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ще се дискутира как да се постигне ес-
тетичен ефект при различни по сложност кавитети във фронта. 
На фона на различни клинични случаи ще се демонстрират разно-
образните стъпки за изработване и създаване на максимално ес-
тествени 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 - монохро-
матична, полихроматична техника. Важни параметри са и избор на 
адхезивни системи, селекция на материали, които също ще бъдат 
коментирани. Целта е постигане на обтурация, напълно адаптира-
на спрямо останалите зъби.

В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ ще се работи с техника на силико-
новия 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 полихро-
матични. 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, осъ-
ществява се наслояване. Ще се използват следните Kerr матери-
али: 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 925569, 0888 618189
e-mail: etienet@abv.bg

w
or

ks
ho

p

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.

ГРУПА: до 10-12 
участници  

Workshop се провежда  

при минимум 6 души

21.11.2020 г., София
Витоша парк хотел 
12:00 – 16:00 чaca
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БИЗНЕС - ЦЕНТЪР GRAPHITE

МЕДИЦИНСКИ/ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ПОД НАЕМ

гр. София, кв. Лозенец, ул. Якубица №21

Първи над  
партерен етаж:
64 м2 – 999 €
101 м2 – 1 580 €
48 м2 – 820 €
126 м2 – 1 990 €
   0888 4444 74

Характеристики на помещенията в центъра:
Височина на помещенията H = 300 см; Ширина на врати-
те за достъп на инвалиди L = 100 см;  Шумоизолация на 
тавана; Подово отопление на всички тераси; Асансьор с 
директен достъп в медицинския център;  Климатизация 
индивидуална, отваряеми прозорци; ТЕЦ, трифазен ток; 
Компютърно окабеляване, пожароизвестяване; СОТ, ви-
деонаблюдение, камери; До сградата има ресторант и 
магазини; Кабинетите са със собствени санитарни възела, 
допълнително В и К изводи и достъп за хора в неравно-
стойно положение; Месечната такса поддръжка е 1 €/м2.
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Повече за курсовете на 
www.bracescourses.com

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

10% отстъпка

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

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

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в 

съответствие с решенията на компетентните административни 

органи във връзка с COVID-19.

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

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

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

ОТ НАЧАЛОТО НА 
ПАНДЕМИЯТА ДО 1 

СЕПТЕМВРИ СА БИЛИ 
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ 

5340 ПАЦИЕНТА, А 613 СА 
ПОЧИНАЛИ

11.47% е смъртността от КОВИД-19 
сред пациентите в болниците у нас за пър-
вите шест месеца на пандемията. Това по-
казва анализ на „Индекс на болниците“, за 
който са използвани данни на Министер-
ството на здравеопазването.

От началото на пандемията през март 
тази година до 1 септември в страната 
са били хоспитализирани 5340 души с 
КОВИД-19, починали от тях са 613 или 
11.47%, показват официалните данни. 

КАК Е ВАРИРАЛА 
СМЪРТНОСТТА 

Въпреки че средната смъртност за шест-
те месеца до 1 септември е била 11.47%, 
тя е варирала от 0 до 100 процента в от-
делните лечебни заведения. Граничните 
стойности се дължат най-вече на спора-
дични случаи, при които в лечебните заве-
дения са попадали един-двама пациенти с 
КОВИД-19. Очаквано смъртността е била 
по-висока в болниците, където приори-
тетно се лекуват пациенти с КОВИД-19. 
В университетските центрове, където се 
пращат най-тежките случаи този показа-
тел за шестте месеца надвишава 17%. В 
отделни областни лечебни заведения оба-
че той достига дори до 25% 

КЪДЕ СА СЕ 
ЛЕКУВАЛИ ПАЦИЕНТИТЕ 

С КОВИД

Пациентите са били приети в 102 лечеб-
ни заведения. Основната част от тях обаче 

са лекувани в големите държавни болници 
и областните болници. Най-много пациен-
ти са преминали през Пирогов (324), „Св. 
Анна“ в София (228), „Св. Марина“ във 
Варна (266), „Св. Георги“ в Пловдив (273). 
МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ в Сливен 
(222). Над 100 пациента за шестте месеца 
с КОВИД е имало общо в 16 болници, като 
всички са били държавни и общински. 
Значително по-малко участие в лечението 
на пациентите са взели частните болници. 
Само в една от тях пациентите за шестте 
месеца са били над 50, а в пет – болните с 
КОВИД-19 са били над 40.

КАК СЕ ОТНАСЯМЕ 
С ДРУГИ СТРАНИ ОТ ЕС

Въпреки че няма пълна съотносимост на 
смъртността от КОВИД-19 в болниците за 
изминалия период с други държави, ана-
логични данни има за Германия и Англия. 
Според проучване, публикувано в меди-
цинското списание „Лансет“ през юли,  
смъртността в 920 немски болници е била 
22%. То е проведено между 26 февруари 
и 19 април, като обхваща 10 021 хоспита-
лизирани пациенти с КОВИД-19, от които 
2229 са починали. 

Подобни са резултатите и за Англия. 
Според официалната система за наблюде-
ние на пандемията в Обединеното Крал-
ство от 22 март до 9 октомври в болниците 
в Англия са били хоспитализирани 123 
553 души с КОВИД-19, а броят на почина-
лите е приблизително 30 000. Това означа-
ва, че смъртността там е била около 24%. 
Според здравните специалисти в световен 
мащаб засега е рано да се кажат какви са 
причините за различните стойности както 
на заболеваемостта от КОВИД-19, така и 
на изхода от болестта.

Източник: Индекс на болниците

СЗО публикува първо индикативно про-
учване за въздействието на COVID-19 
върху здравните системи въз основа на 

докладите на 105 държави. Данните са събра-
ни от пет региона на света (без Америка) през 
периода от март до юни 2020 г. Те категорич-
но показват, че 90% от страните са претърпели 
смущения във функционирането на системите 
си за здравни услуги, като страните с ниски и 
средни доходи отчитат най-големи трудности. 
Повечето страни съобщават, че много рутин-
ни и избираеми услуги са били преустановени 
заради пандемията, докато критично важните 
грижи - като скрининг и лечение на рак и те-
рапия на ХИВ - са претърпели високорискови 
прекъсвания в страните с ниски доходи.

76% от страните съобщават за намаляване 
на посещаемостта в извънболничната помощ 
поради по-ниското търсене и други фактори от 
рода на затваряне на кабинети и лични финан-
сови затруднения. Сред факторите, препятства-
щи достъпа до тези услуги, е и намалението на 
капацитета на извънболничната помощ поради 
освобождаване на персонал и прекъсвания в 
доставките на медицинско оборудване и кон-
сумативи.

Най-чести са нарушенията на нормалния 
ритъм на работа при имунизациите – 70%, в 
диагностика и лечение на незаразни заболява-
ния – 69%, услугите по семейно планиране и 
контрацепция - 68%, лечение на психични раз-
стройства - 61%, диагностика и лечение на рак 
55%.

Някои страни съобщават също така за пре-
късвания в диагностиката и лечението на ма-
ларията - 46%, откриването и лечението на 
случаите на туберкулоза (42%) и антиретрови-
русното лечение - (32%). Докато някои области 
на здравеопазването като дентални грижи и ре-

хабилитация са били регламентирано преуста-
новени в съответствие с протоколите за поведе-
ние на отделните правителства, прекъсването 
на много от другите услуги се очаква да окаже 
вредно въздействие върху здравето на населе-
нието в краткосрочен и средносрочен план, се 
отбелязва в проучването.

Цели сектори с животоспасяващи функции 
са били засегнати от коронакризата, се казва 
още в изводите на експертите на СЗО. Прекъс-
вания в тяхната работа е имало в 25% от дър-
жавите. Нарушения на 24-часовия режим на 
служби за спешна медицинска помощ напри-
мер са били регистрирани в 22% от страните, 
спешното кръвопреливане е било нарушено в 
23% от страните, а проблеми със спешната хи-
рургия са били налице в 19% от страните.

Проучването сочи още, че много държави са 
започнали да прилагат някои от препоръчаните 
от СЗО стратегии за смекчаване на прекъсвани-
ята в услугите, като например триаж за опреде-
ляне на приоритети, преминаване към онлайн 
консултации с пациенти, промени в практиките 
на предписване и веригите за доставки, нови 
информационни стратегии за общественото 
здраве. Само 14% от страните обаче съобщават 
за премахване на потребителските такси, което 
СЗО препоръчва като компенсация на потенци-
алните финансови затруднения за пациентите.

11.47% Е СМЪРТНОСТТА 
ОТ КОВИД-19 В 

БОЛНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

90% ОТ ДЪРЖАВИТЕ СА 
ИМАЛИ СЕРИОЗНИ СМУЩЕНИЯ 
В ЗДРАВНИТЕ СИ СИСТЕМИ ПО 

ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА 
76% от страните съобщават за намаляване 
на посещаемостта в извънболничната помощ
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Нобеловата награда по фи-
зиология и медицина оти-
ва при Харви Дж. Олтър, 

Майкъл Хотън и Чарлс М. Райс за 
откриването на вируса на хепатит 
C. Към момента на обявяването 
на наградата Майкъл Хотън все 
още не е знаел, че е спечелил, съ-
общиха на пресконференцията на 
Нобеловия комитет. Другите два-
ма лауреати също не са очаквали 
новината и са били изненадани да 
я чуят, отбеляза водещият на цере-
монията.

Откритията на тримата са спо-
могнали да се открие причината 
за преноса на хепатит по кръвен 
път след откриването на вирусите 
на хепатит А и B и да бъдат създа-
дени кръвни тестове и лекарства, 
които са спасили милиони животи, 
обясняват от Нобеловия комитет.

Първият пробив в борбата с тази 

болест е откриването на хепатити-
те А и B; но дори след идентифи-
цирането им учените откриват, че 
голям брой пациенти развиват бо-
лестта след преливане на кръв. С 
работата си в US National Institutes 
of Health Харви Дж. Олтър и еки-
път му показват, че кръв от зара-
зени с хепатит по този пациенти 
може да пренесе болестта и върху 
шимпанзета и откриват съществу-
ването на неизвестна досега фор-
ма на болестта.

Майкъл Хътън, с работата си във 
фармацевтичната компания Chiron, 
идентифицира това, което познава-
ме като вируса на хепатит C. Чарлс 
М. Райс, тогава учен във Вашинг-
тонския университет в Сейнт Луис, 
успява да открие неизвестен преди 
регион в генома на вируса, който 
обяснява как той може да доведе до 
хронична болест.

КОИ СА ТРИМАТА 
ЛАУРЕАТИ

Харви Олтър е американец, ра-
ботил в National Institutes of Health 
- държавната научна агенция на 
САЩ за биомедицински изслед-
вания. Майкъл Хътън е британец, 
който в момента работи в Универ-
ситета на Албърта в Канада. Чарлс 
Райс е американец, който до 2018 
г. е бил директор на Центъра за 
изучаване на хепатит С в Универ-
ситета "Рокфелер".

 НАГРАДИТЕ  
ТАЗИ ГОДИНА

Лауреатите тази година ще по-
лучат по-големи парични премии. 
За всяка награда са предвидени 10 
милиона крони (1.1 милиона дола-

ра), в сравнение с 9 милиона кро-
ни предишните години.

Заради пандемията наградни-
те церемонии в Осло и Стокхолм 
през декември ще са скромни. 

Банкетите бяха отменени, а лауре-
атите за медицина, физика, химия, 
литература и икономика ще по-
лучат отличията си у дома, а не в 
Стокхолм.

НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА  
ОТКРИВАНЕТО НА ВИРУСА НА ХЕПАТИТ C

НОВА КНИГА 

ПЛАНИРАНЕ

  #REGN-COV2

С КАКВО БЕ 
ИЗЛЕКУВАН ДОНАЛД 
ТРЪМП ОТ COVID-19

"Божие чудо" - така Доналд Тръмп нарече медикамента, с който го 
лекуваха от COVID-19. Дали един от най-яростните противници на 
абортите знае, че за чудодейното лекарство са използвани клетки, 
добити от човешки ембриони?

Когато състоянието на американския президент се влоши след за-
разяването с коронавирус, лекарите му предписаха медикамент от 
антитела. За изненада на всички средството подейства изключител-
но бързо и само след няколко дни Тръмп се върна на работа в Белия 
дом. Самият той определи медикамента като "божия благословия", а 
успешното лечение нарече "божие чудо".

Експерименталните антитела REGN-CoV2 са произведени от аме-
риканския биотехнологичен концерн Regeneron. При този метод на 
лечение се използват и клетки, извличани от човешка ембрионална 
тъкан.

За производството на медикамента REGN-CoV2 не се използва 
тъкан от човешки клетки, а от яйчниците на хамстер - тъй наречени-
те CHO клетки. При тестването на действието на тези антитела оба-
че са използвани клетъчни култури от тъкан на човешки ембрион. И 
по-специално става въпрос за тъкан от бъбрек на човешки зародиш 
след аборт, извършен в Нидерландия през 70-те години.

Тези клетки, чието научно название е HEK 293T, оттогава редовно 
се използват в лаборатории в целия свят. Също и американската фир-
ма Regeneron е използвала въпросните HEK 293T-клетки за произ-
водството на тъй наречените вирусни псевдочастици. Това са виру-
соподобни структури, съдържащи спайк протеина на смъртоносния 
коронавирус SARS CoV-2. Само по този начин е била възможно да 
се установи колко ефективно въпросните антитела атакуват вируса.

Сегашният дебат около медикамента, използващ антитела, насочи 
вниманието - не само в САЩ - към една област на медицинските 
изследвания, в която често се използват клетки, извличани от тъкан 
от абортирал плод, например при разработването на нови ваксини. 
Включително Regeneron не отрича това. Но понеже въпросните 
HEK 293T-клетки са взети толкова отдавна, а сега се използват таки-
ва, добити в лаборатория, те не можело да бъдат смятани за "човеш-
ки". "Зависи от тълкуванието", заяви по този повод говорителката на 
американския концерн Александра Бауи. "Използваните от нас днес 
293Т-клетки не могат да бъдат смятани за тъкан от зародиш и като 
цяло ние не използваме ембрионална тъкан", увери тя.

КАРАНТИНА
В пророческия си криминален трилър „Карантина“, написан преди 

петнайсет години и останал неиздаден досега, Питър Мей съчетава оп-
устошителна пандемия с разследване на загадъчно убийство. Лондон е 
под карантина и е обявено военно положение. В столицата върлува ви-
рус и се очаква той да зарази всеки четвърти от населението със смърт-
ност седемдесет процента. При изкоп за спешния строеж на болница 
е открита чанта с оголени детски кости. На детектив инспектор Джак 
Макнийл му предстои последно денонощие работа в полицията и той е 
решен да разплете случая на фона на своя лична трагедия. Повествова-
нието се развива в рамките на тези двадесет и четири часа и стремител-
ният ритъм кара читателя също тъй бързо да обръща страниците и да е 
неспособен да остави книгата до самия вълнуващ край.

Питър Мей

Питър Мей (р. 1951 г.) е шотландски писател и сценарист. Книгите му 
се продават в милионни тиражи във Великобритания и по света. Три-
логията за остров Луис му носи редица награди за литература в Европа 
и Америка.

„Черната къща“ – първата част от поредицата, – която излиза най-на-
пред във Франция, е определена от вестник „Юманите“ като „шедьовър“. Тя му спечелва няколко отличия, 
сред които Наградата на френските читателите „Сезам“ за най-добър криминален роман за 2011 година, 
„Книга на годината“ 2011 на британския сайт за криминална литература и трилъри Crime Thriller Hound, 
както и американската награда „Бари“ за криминален роман на годината за 2013-та.

Птичият грип, или H5N1, бе 
предсказан от учените навре-
мето като вероятната след-

ваща грипна пандемия. През 1918 
година испанската треска е убила 
някъде между двайсет и петдесет 
милиона души по света, а за птичия 
грип – при смъртността му от шейсет 
процента и по-висока – се предвиж-
даше далеч да надхвърли този брой. 

След като бях изчел немалко до-
кументи на тема испанската треска 

за „Змийската глава“, един от моите 
„китайски трилъри“, вече имах со-
лидни познания в тази област. Ала те 
изобщо не ме бяха подготвили накъ-
де ще се обърне проучването ми на 
H5N1 и какви ужаси може да докара 
на човечеството пандемия от птичи 
грип. 

Започнах да си рисувам хаоса, кой-
то щеше да донесе, и как общество-
то, каквото го познаваме, бързо ще 
започне да се разпада. Избрах Лон-

дон като място на събитията, епицен-
тър на пандемията и град под пълна 
карантина. В тази обстановка работ-
ници откриват на строителна пло-
щадка на болница, която изграждат 
трескаво, оголените кости на убито 
дете. Моят детектив, Джак Макнийл, 
получава нареждане да разследва 
случая, макар вирусът да е засегнал 
собственото му семейство. 

Написах „Карантина“ в продъл-
жение на шест седмици, като стоях 

буден до среднощ. Романът така и 
не бе публикуван. Британските из-
дателства по онова време намериха 
описанието ми на Лондон под обса-
да от невидимия враг H5N1 крайно 
нереалистично, нещо, което е невъз-
можно да се случи, макар всичките 
ми проучвания да сочеха, че може и 
още как. 

Пиша това, сврян в дома си във 
Франция, който ми е забранено да 
напускам освен при извънредни 

обстоятелства. Нов коронавирус, 
COVID-19, вилнее из света и обще-
ството, каквото го познаваме, бързо 
се разпада. При все че процентът на 
смъртност е само малка част от този 
на птичия грип, на политиците им се 
налага да водят борба, за да контро-
лират паниката и хаоса, предизви-
кани от COVID-19 по цялото земно 
кълбо. 

Питър Мей Франция, 2020 г. 

ПИТЪР МЕЙ - „КАРАНТИНА“
Нов коронавирус, COVID-19, вилнее из света и 

обществото, каквото го познаваме, бързо се разпада

1 януари – Нова година винаги е ден, в който почиваме 
и хубавото през 2021 г. е, че този ден се пада петък, което 
означава, че ни очаква дълъг 3-дневен уикенд, за да се на-
сладим на първите дни на новата година. 

3 март – Националният ни празник, Освобождението 
на България от османска власт, е следващият почивен ден 
от годината, в който можем да почетем героите от този 
славен момент в историята. 3 март се пада сряда, което 
означава, че ще няма да имаме струпване на почивни дни. 

2 май – Великден – тази година ще имаме много по-
чивни дни около Великден и ще можем да празнуваме със 
семейство и приятели от 30 април до 4 май включително. 

6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската 
армия – веднага след Великден имаме един работен ден 
на 5 май, след което следва 6 май – отново официален 
празник и почивен ден. Ако си вземем 2 дни отпуска на 5 
и 7 май ще можем да почиваме цели 10 дни без прекъсва-
не или от 30 април до 9 май включително.

24 май - Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост – 24 май се пада в понеделник, 
което означава, че отново имаме струпване на 3 почив-
ни дни, което ни дава възможност да планираме кратко 
пътуване и почивка извън града. 6 септември – Съеди-
нението на България – отново официален почивен ден в 
понеделник, с което си осигуряваме 3 поредни почивни 
дни, заедно с уикенда. 

22 септември – Ден на независимостта на България – 
Денят на независимостта ще бъде в сряда на 22 септем-
ври, което ни дава малка почивка в средата на седмицата, 
която ще ни подейства освежаващо и разтоварващо, за да 
се заредим с нови сили за остатъка от работната седмица. 

24, 25, 26 декември – Коледа – 24 и 25 декември през 
2021 г. се падат събота и неделя, което означава, че по-
чиваме първите 2 работни дни след уикенда. Това прави 
коледната ни почивка доста дълга – от 24 до 28 декември 
включително

ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2021 Г.
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ПРОДАВА

Продавам стоматологична маши-
на РОНСОН, внос Китай и автоклав 
“МЕЛАГ“. За контакти гр. Стара За-
гора-тел. 0885/633505.

Продавам стоматологична маши-
на TEKMIL Favorit ,маслен компре-
сор и периферия. За контакти-0888 
375565 , д-р Младенов.

Продавам ултразвуков скалер 
WOODPECKER-UDS-J. Работещ. 
Тел за връзка 0888779560

Продавам стоматологичен юнит 
ЮС-7М в отлично състояние, пери-
ферия и др. Тел. за контакт: 0886 73 
69 46

Продавам пособия за оборудване 
на стоматологичен кабинет (втори 
кабинет)на атрактивни цени. тел: 
0878671036 Д-р Божинова

Продавам помещение 200 кв. м, 
на два етажа, намиращо се в кв. Г. 
Делчев, бл.261, подходящо за дента-
лен център. Тел. за връзка:0888 233 
718

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

Продавам стоматологична ма-
шина Медия ЮС-5. Напълно ре-
циклирана с претапициран стол за 
пациента, заедно със сух стерили-
затор. Цена по договаряне. Тел.: 
0877729309

Продавам пълно стоматологично 
оборудване на изгодна цена с 2бр.
стом.стол.(текмил, дентсан) рабо-
тещ дентален кабинет в центъра на 
гр. Карлово GSM: 0889840317

Продавам амалгамобъркачка с 
дозатор, стоматологична масичка и 
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 са-
нитарни 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 маши-
на и стол – Медия, запазени. Цена: 
по договаряне. За контакти: 0888 65 
27 96 и 0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

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

Продавам помещение със статут 
на дентален кабинет в гр. Пловдив. 
За информация: 0898 740 145

Продавам/давам под наем апар-
тамент 94м2 със статут на дентален 

кабинет. Самостоятелен вход, час-
тично обзавеждане. Гр Варна, жк Вл. 
Варненчик, тел, 0888951294

ДАВА ПОД НАЕМ

Отдавам под наем напълно об-
заведен и оборудван стоматологи-
чен кабинет в идеалния център на 
град Разград. Телефон за контакти: 
0889228852, е. поща: peatanasova@
abv.bg, Д-р Атанасова

Давам под наем напълно оборуд-
ван стоматологичен кабинет на ул. 
Позитано, град София за контакти - 
088 60 90 686

Дентален център 2 - Столична 
община, дава изцяло ремонтиран 
дентален кабинет под наем в сграда-
та на ДКЦ 7 до Централна гара гр. 
София. Наема е на преференциал-
ни общински цени и е по договаря-
не. Справки делнични дни тел. 02/ 
8033951-сутрин и тел.02/8033953 

Давам под наем смяна в напълно 
оборудван зъболекарски кабинет гр. 
София бул. Христо и Евлоги Георги-
еви 153 срещу Военна академия. Д-р 
Делчовски 0888 710 187

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

Общински дентален център гр. 
София 7-мо ДКЦ-партер, отдава 
под наем смяна в дентален каби-
нет, оборудван с дентален юнит A-
dec. Справки делнични дни тел. 02/ 
8033951-сутрин и тел.02/8033953 

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет, 35 
кв.м., гр. Пловдив, кв. „Прослав”, до 
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – 
Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ кабинет. 
Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. 
За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 
76 29

Давам под наем оборудван дента-
лен кабинет в гр. ПловдивЗа контак-
ти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова

Давам смяна под наем в кабинет 
в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 1, кв. 
Съдийски, до Германо-българската 
лаборатория или продавам напълно 
оборудвана практиката, намираща 
се на този адрес. Тел. за връзка: 0877 
769 099

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (самостоятелна сграда) със 
санитарен възел, чакалня и самос-
тоятелен вход. Kабинетът е в ЖК 
„Тракия“ и е работил като деноно-
щен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. 
Асеновград. За контакти: 0877 12 94 
84

ТЪРСИ

Предлагам работа на смени за 
стоматолог в гр. Бургас ж.к. Меден 
Рудник. За контакти 0898496648

Лекар по дентална медицина тър-
си работа на смени или смяна под 
наем в гр. Асеновград или околност-
та. За контакти: 0884/ 72 92 41

Лекар по дентална медицина тър-
си работа в околността на гр. Плов-
див. За контакти: 0988 94 55 05

БЛИЦ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДЕНТАЛЕН 
КАБИНЕТ В ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ.
Д-Р МАРИНОВ - 0888 41 90 40

КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите го-

дишнини на д-р Рафие Али и д-р Йорданка Саво-
ва, като им пожелава здраве, много късмет, лично 
щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

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

годишнини на д-р Мурад Юзеиров,д-р Снежинка 
Марчева, д-р Мария Симонска и д-р Розалия Лам-
брева, като им пожелава  здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до него , чудесни ми-
гове, много лични и професионални успехи, дълъг 
и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

„ХРОНИЧЕН COVID“ 
ИЛИ „LONG-COVID“

„В изследователските проучвания едва сега започ-
ват да се появяват на документи за различни прояви 
на „Хроничен COVID “или„ Long-COVID “, каза Дани 
Алтман, професор по имунология в Imperial College 
London пред Euronews - "Разлините прояви могат да 
имат доста разнообразни механизми", добавя проф. 
Алтман, което означава, че дори хората с леки симп-
томи имат

трайно увреждане на тъканите или имунна реакция, 
която протича почти като синдром.

"Това, което знаем, е, че има определен брой хора, 
които се заразяват с вируса понякога в тежки форми, 
понякога в по-леки форми и които имат симптоми 
седмици наред след като оздравеят", заяви френският 
здравен министър Оливие Веран в телевизионно ин-
тервю.

Министърът на здравеопазването на Обединеното 
кралство Мат Ханкок заяви пред Sky News, че е "за-
грижен, че има все повече доказателства, че върху мал-
цинство от хора - но значително малцинство – вирусът 
имат дългосрочно въздействие и това може да бъде 
доста изтощително".

Той добави, че правителството е инвестирало почти 
10 милиона британски лири (11,03 милиона евро) в из-
следвания, свързани с дългосрочните ефекти.

Веран каза, че в момента се провеждат проучвания 
за това дали трайната "възпалителна фаза" на вируса 
може да обясни тези симптоми и обясни, че търсят на-
чини да помогнат на тези пациенти, но в момента те 
нямат много отговори.

Оздравели от COVID-19 разказват, че продължават 
да страдат от симптоми на вируса седмици и месе-
ци след първото си заразяване с него. Това е една от 
тепърва възникващите мистерии на този нов вирус, 
който обиколи света и уби над 600 000 души. Някои 
от тях търсят помощ онлайн от други като тях, които 
изпитват подобни усложнения и които се страхуват, че 
може да ги остави с хронични здравословни проблеми.

УСТНАТА КУХИНА НА ПАЦИЕНТИ 
С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ 

често не се изследва от съображения за безопасност
Дерматолозите от Hospital Universitario Ramon y 

Cajal отбелязват, че кожните симптоми, които се сре-
щат в COVID-19, са описани многократно. Но устната 
кухина на пациенти с коронавирусна инфекция или 
със съмнение за нея често не се изследва от лекарите 
от съображения за безопасност.

Авторите следят 21 пациенти с кожни обриви, свър-
зани с COVID-19. Всеки от тези пациенти е преминал 
щателно изследване на устната лигавица. Енантем 
(еnanthema – обрив по лигавицата), е открит при шест.

При всички пациенти енантемът е бил локализиран 
по небцето, под формата на петна и малки кръвоиз-
ливи (макулно-петехиални). Той се появява средно на 

12-ти ден, без наличие на признаци, че е причинен от 
други вируси..

Авторите смятат, че работата им, въпреки малкия 
обем, представлява интерес: техните данни ще помог-
нат за доказване на вирусен произход на някои видове 
кожни обриви.

Факт е, че по-рано лекарите описваха обрив с 
COVID-19, но им беше трудно да докажат, че именно 
коронавирусът го е причинил. Намерените енантеми 
имат форма и местоположение, характерни за вирус-
ни инфекции. Следователно, придружаващият обрив 
вероятно е причинен от същия патоген. Учените за-
белязаха, че някои видове кожен обрив не се среща с 
енантема – уртикариален (мехури) и макулопапуларен 
(петна с възли).

ТЕСТ ЗА 30 СЕКУНДИ

Израелски учени разработиха нов тест, с който ко-
ронавирусът се открива за 30 секунди, съобщиха све-
товните агенции. Изобретението действа на принципа 
на дрегерите за отчитане на алкохол.

Разликата е в това, че при пробата за патогена дъ-
хът се издиша през едната ноздра, а другата остава 
запушена. Издишваният въздух от носа преминава 
през тръбичка със специален накрайник, която е свър-
зана с миниатюрно устройство. То от своя страна се 
включва към смартфона и за половин минута устано-
вява дали човекът е заразен с коронавируса или не. 
Иновационното в случая е, че патогенът се открива не 
чрез антитела, а чрез дъха. Той се анализира чрез спе-
циални алгоритми. Към момента са изследвани около 
1000 заразени пациенти. Тестът е показал точност на 
85 процента.

7 ХИЛ. МЕДИЦИ 
СА ЖЕРТВА НА ВИРУСА

Най-малко 7000 медицински специалисти в цял 
свят са станали жертва на Ковид-19, като Мексико 
е най-засегната държава, се казва в доклад на НПО 
"Амнести интернешънъл", публикуван вчера, предаде 
Франс прес."Фактът, че 7000 души умират докато се 
опитват да спасяват други хора, представлява криза от 
огромен мащаб", заяви Стив Кокбърн - ръководител 
на програмата за социална и икономическа справед-
ливост в "Амнести интернешънъл", цитиран в изявле-
ние.Сред починалите има най-малко 1320 медици от 
Мексико, което е най-голямо чисто за отделна държа-
ва, се отбелязва в доклада, озаглавен "Цената, платена 
за да лекуваш“

От 16 октомври, за изпълни-
телен директор на Изпълни-
телна агенция „Медицински 

надзор“ е назначен д-р Георги Дея-
нов. 

Д-р Деянов е завършил Медицин-
ска академия – София. Има придо-
бита специалност по УНГ болести. 
През 2010 г. завършва здравен ме-
ниджмънт в МУ – София.

От 1989 г. до 1991 г. е работил в 
общинската болница в Елена. В пе-
риода от 1991 г. до 1993 г. е лекар 
в Студентска поликлиника – София. 
От 1993 г. до 2001 г. е лекар в болни-

ца „Царица Йоанна“ – София. 
От 2001 г. д-р Деянов е началник 

на отдел „Донорство“ в Национал-
ния център за управление на транс-
плантацията, който впоследствие 
става Изпълнителна агенция по 
трансплантация. В продължение на 
шест години – от 2004 г. до 2010 г. 
ръководи дирекцията, отговаряща 
за координирането на процесите по 
донорство и трансплантация в ИАТ. 

До 2013 г. е управител на „Меди-
цински център – НКБ“. До 2015 г. е 
заемал длъжността главен инспек-
тор в Изпълнителна агенция „Ме-

дицински одит“. Работил е близо 
три години в Център „Фонд за ле-
чение на деца“, като около половин 
година е оглавявал Фонда. Послед-
но д-р Деянов е ръководил екип в 
НСЦРЛП.

Решението на здравния министър 
проф. Ангелов да назначи д-р Геор-
ги Деянов за директор на ИАМН е 
продиктувано от дългогодишната 
професионална дейност на Деянов 
в областта на донорството и транс-
плантацията, както и от професио-
налния му опит като инспектор в 
„Медицински одит“.

Д-Р ГЕОРГИ ДЕЯНОВ Е НОВИЯТ 
ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“
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