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ТРЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА И 
ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА“
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2020 е година не само на предизвика-
телства и трудности, но и юбилейна за 
ФДМ – Пловдив – 50 годишен рожден 
ден, 75г. от началото на обучението по 
медицина  в МУ - Пловдив и 115 години 
от основаването на БЗС. За този период  
Алма матер е средище на свободна 
мисъл и смели идеи, място за търсене 

и реализация, там където всеки ден се 
срещат опит и младост и ръка за ръка 
вървят напред и нагоре в дух на сътруд-
ничество и професионално подпомагане. 
Успехите от постигнатото говорят за 
това и от  интереса към научната програ-
ма на конгреса ,,Наука и практика - ръка 
за ръка”. 

В КРИЗАТА
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ПРОМОЦИЯ
ВИПУСК 2020  
НА ФДМ - СОФИЯ

Връчването на дипломите на лекарите по ден-
тална медицина – випуск 2020 бележи едно 
ново начало в личния и професионалния им 
живот. С гордост заявяваме, че 168 студенти, 
обучавани на български език и 62 студенти, 
обучавани на английски език завършиха ус-
пешно и придобиха правото да практикуват...
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ПРОМОЦИЯ
45-ТИ ВИПУСК 2020Г. 
„ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 
ФДМ, МУ - ПЛОВДИВ

23 октомври 2020 година бе слънчев, обагрен 
в цветовете на есента ден, сякаш специално 
подарен за тържеството на открито в парка на 
ФДМ-Пловдив по повод тържествената про-
моция на 45-ти випуск ,,Дентална медицина“. 
Празнично бе и настроението сред 145-мата 
дипломанти на випуск 2020г.

ПОВЛИЯВАНЕ НА 
ОСТРА ЕНДОДОНТСКА 
ИНФЕКЦИЯ
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ИЗВЪН КАБИНЕТА

СВЕТИЛИЩЕ КОВИЛ И  
СЪБРАТЯ В РАЙОНА НА 
КРУМОВГРАД
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През февруари 2020 г. прелетях над Северния полярен 
кръг. Освен магията на Якутия бях изненадана и от пър-
вите сведения за COVID-19. Все още не знаех, че това е 
последното далечно пътуване за годината, която едва за-
почваше. Вирусът навлезе в живота ни, предизвиквайки 
сътресения и промени. Все още неизвестните са много. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРУМ

 #КАЛЕНДАР

ПРИДОБИВАНЕ  
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
В СИСТЕМАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-19-7/29.10.2020 г. на министъра на 
здравеопазването и Приложение № 8 към нея на 
основание чл. 45, ал. 2 на Наредба № 1 от 2015 г. 
за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването, за определяне на броя на места-
та за специализанти, финансирани от държавата-
за 2021 г. са публикувани на сайта на БЗС.

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-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.

НФДМ-ВЕЛИНГРАД - 2021 Г.

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

„НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА” - 2021 Г.

На 23 и 24.04.2021г. на територията на Факултета 
по дентална медицина в гр. Пловдив ще се прове-
де Четвърти Научен конгрес на ФДМ – Пловдив 
съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и прак-
тика – ръка за ръка”. 

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР 
НА РК НА БЗС –  
ПЛОВДИВ -2021 Г.

На 24, 25 и 26.09.2021г. в „Тракийска резиденция 
Старосел” ще се проведе традиционният семинар 
на РК на БЗС – Пловдив.

COVID-19 (известен също като коронавирус) оказа 
дълбоко въздействие върху денталната медицина, като 
първоначално беше спряно цялото планирано лечение 
и в последствие се премина към бавно поетапно връ-
щане към нормалните услуги. Насоките за лечение на 
спешни случаи включват предимно съвети...

ЕВРОПЕЙСКИ 
ЗДРАВЕН СЪЮЗ

УВЕЛИЧЕНИЕТО НА 
ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ Е С БЛИЗО 10% 

115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС

Европейската комисия предприема първи-
те стъпки към изграждането на Европейския 
здравен съюз. Целта е засилена координация 
при настоящата и бъдещи здравни кризи.

Комисията предлага мерки, с които да се га-
рантира по-добрата подготвеност и реакция по 
време както на сегашната ситуация с КОВИД, 
така и при бъдещи трансгранични заплахи за 
общественото здраве.

От Еврокомисията предлагат и интегрирана 
система за наблюдение, която ще използва из-
куствен интелект и други авангардни техниче-
ски възможности.

Друга важна част от здравния съюз ще е по-
вече докладване по показателите на здравните 
системи като наличност на болнични легла, 
капацитет за специализирана терапия и интен-
зивно лечение, брой медицински персонал.стр. 6стр. 4

ФОРУМ
ПОРЕДНАТА УСПЕШНА 
СОФИЙСКА  
ДЕНТАЛНА СРЕЩА

Тринадесетото издание на най-големия конгрес 
по дентална медицина на Балканския полуос-
тров се проведе от 15 до 17 октомври 2020 г. в 
„Милениум Гранд Хотел София“. Можем само 
да поздравим организаторите за изключително 
подходящия избор на място за провеждане на 
мащабното събитие. 
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Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г.

Министерският съвет прие 
Решение за одобряване на 
проект на Закон за бюдже-
та на Националната здрав-

ноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. 
Бюджетът за здраве през 2021 година 
мина и на първо четене в пленарна зала 
без съществени дебати.

С 93 гласа "за", трима "против" и без 
въздържали се парламентът прие на 
първо четене бюджета на Национална-
та здравноосигурителна каса (НЗОК) за 
2021 г.

В тези кризисни времена всяко перо от 
бюджета на страната се подлага на обсто-
ен критичен анализ. Държавата предвиж-
да бюджетен дефицит за догодина, като 
епидемията от коронавирус подлага на 
голямо изпитание „бюджетното здраве“ 
на финансите. Освен откровено антикри-
зисните мерки продължава и работата по 
бюджетната рамка за 2021 г.

Д-р Николай Шарков, председател 
на УС на БЗС: „Проектобюджетът за 
дентална помощ, внесен в Народното 
събрание, е увеличен в сравнение с бю-
джета на НЗОК за 2020 г. с близо 10%. 

След кратки и обосновани разговори 
и коментари с министъра на финанси-
те, Кирил Ананиев и председателя на 
надзора на НЗОК, Жени Начева, бю-
джетът за дантална помощ бе променен 
в движение и неговото изражение в мо-
мента е 197 386,0 хил. лв. 

Целта на това увеличение е да се за-

пази постигнатото до този момент с 
подписването на последния анекс от 
КРД, като цени на денталните дейнос-
ти, които от септември 2020 г. бяха уве-
личени с 10%.

Бюджетът за 2020 г. е 179 800,0 хил. 
лв. След това, в първия вариант на 
проекто бюджета, бяха предложени 192 
380,0 хил. лв. и след мой разговор с ми-

нистъра на финансите, г-н Ананиев бе 
постигната сумата 197 386,0 хил. лв., 
като повтарям целта е да се запазят це-
ните такива, каквито са в момента“.

В законопроекта са предвидени 5 084 
871,3 хил. лв. приходи и трансфери. 
Здравноосигурителните приходи са в раз-
мер на 4 980 973,5 хил. лв., от които 3 200 
862,5 хил. лв. са от здравноосигурителни 
вноски и 1 780 111,0 хил. лв. са трансфери 
за здравно осигуряване. Трансферите за 
здравно осигуряване за 2021 г. са разче-
тени с ръст от 246 511,5 хил. лв. спрямо 

2020 г.
Проектът на бюджет на НЗОК за 2021 

г. създава финансова рамка за функциони-
рането на системата в условията на епиде-
мична обстановка.

Рамковият договор е разписан до 2022 
г. Предстоят преговори само за анекс за 
бюджета на денталната помощ за 2021 г.

ДМ
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Връчването на дипломите 
на лекарите по дентална 
медицина – випуск 2020 
бележи едно ново нача-

ло в личния и професионалния им 
живот. С гордост заявяваме, че 168 
студенти, обучавани на български 
език и 62 студенти, обучавани на ан-
глийски език завършиха успешно и 
придобиха правото да практикуват 
като лекари по дентална медицина.  
Випуск 2020 завършва с един но-
сител на „Златен Хипократ“ и 11 
отличници – 10 български студен-
ти и един, обучаван на английски 
език, които са удостоени с почет-
ни плакети на ФДМ-София. По 
инициатива на Студентския съвет 
при МУ-София, утвърдена с ре-
шение на АС на МУ-София от 
26.10.2020 г., отличните студен-
ти получават парични награди. 
С изключителна гордост съобща-
ваме, че тази година д-р Радина 
Таскова завърши своето обучение 
с пълно отличие, за което е оп-
ределена за носител на званието 
„Златен Хипократ“. С решение на 
АС на МУ-София от 26.10.2020 г. 
тя получава и парична награда на 
името на д-р Андрей Георгиев.

Обучението по дентална меди-
цина във ФДМ-София е предпо-
читано и от много чуждестранни 
студенти от различни държави по 
света. Независимо от трудностите 
по време на образователния процес 
и раздялата със семействата си, те 
успяха да завършат успешно, бла-
годарение на своята упоритост и 
подкрепата на преподавателите си. 
Сред успешно завършилите сту-
денти от випуск 2020 е и д-р Пи-
етро Мауро, който завърши след-
ването си с успех отличен 5.83 
- най-високият успех до момента 
за студентите, обучавани на ан-
глийски език.

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 

ПРОФ. Д-Р БОЖИДАР 
ЙОРДАНОВ 

приветства дипломантите от ви-
пуск 2020 с думите: „Докато се 
изграждате като професоналисти 
и напредвате в кариерата си, аз ви 
призовавам винаги да помните защо 
сте избрали тази хуманна професия 
и трудностите, които сте понесли, 
за да я овладеете и осъществите: 
да служите на нашето общество 
и да се борите за високото качест-
во на живот и здравето на своите 
пациенти -  със състрадание, чест-
ност и почтеност.

Д-Р РАДИНА ТАСКОВА,  
НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА 

„ЗЛАТЕН ХИПОКРАТ“

Д-р Радина Таскова: От малко-
то крайдунавско градче Белене съм, 
родителите ми са военослужещи, 
въпреки че вкъщи никога не е било 
“военно положение”. Средното си 
образование завърших в езиковата 
гимназия в град Ловеч с медал за 
отличен успех. За съжаление нямам 
интересно хоби, което да споделя, 
но преди няколко години се реали-
зира една от идеите ми за дентално 
мобилно приложение. Предстоеше 
ми и участие в международното 
състезание JAT в Италия, което бе 
отложено поради създалата се об-
становка.

Кой беше най-интересният 
предмет за Вас?

Въпреки че имам известни 
пристрастия към пародонтоло-
гията, оралната хирургия е моят 
ненадминат фаворит още от пре-
дклиничните упражнения. За мен 
няма друга специалност, която да 
създава подобно приятно чувство 
на динамика и удовлетворение от 
работата.

Къде ще бъде насочена бъдеща-
та Ви практика и как ще я орга-
низирате?

На този етап единствената ясно-
та, която има е, че ще остана в Со-
фия и бих искала да специализирам 
орална хирургия. Никога не съм 
имала желание за собствена прак-

тика. Мисля че мултидисциплинар-
ната екипна работа в по-големите 
практики, е ключът към успешното 
комплексно лечение на пациента. 
Винаги бих взела под внимание съ-
вет от по-опитен колега на работ-
ното място.

Бихте ли работили като добро-
волец  в ковид отделение и при 
какви условия?

Бих, ако дейността и персона-
лът бъдат така реорганизирани, за 
да извършват специализираното 
лечение на болните с ковид, а до-
броволците да бъдат ангажирани 
с дейности отговарящи на тяхната 
компетентност, с цел улесняване 
на цялостния работния процес в 
лечебното заведение и минимали-
зиране на риска.

За един дентален лекар, обаче 
това би означавало преустановя-
ване на работа с пациенти, за да 
гарантира тяхното здраве и това на 
екипа си. И да, бих оказала дентал-
на помощ на болни с ковид! Ще си 
позволя да цитирам и  акад. Лъче-
зар Трайков: “ Трябва да отидат до-
броволно и да бъдат платени.”

Ще повлияе ли пандемията 
върху денталните практики?

Още първата вълна, доведе до 
известни промени в начина на 
работа свързани с  въвеждането 
на противоепидемичните мерки. 
Пандемията се отразява отрица-
телно върху пациентския поток, 
което пък от друга страна стиму-
лира редица колеги за въвеждане 
на нови маркетингови стратегии.   

Мотивиран ли е достатъчно 
бъдещият лекар по дентална ме-
дицина?

Студентите по дентална медици-
на основно тласкани от желанието 
си за развитие и упоритост, се раз-
късват между университета, време 
над учебниците и стажуване в ден-
тални практики и, то много често, 
при минимално или никакво запла-
щане. Изключителни обидно и де-
мотивиращо беше поставянето ни 
в графа “неприоритетни” 2016г., 
което ни лиши от евростипендии 
и то при минимален успех 5,70! 
Искрено се надявам след края на 
пандемията, да се промени отно-
шението към здравния работник и 
студентите на медицинските уни-
верситети!

Д-Р ПИЕТРО МАУРО, 
ИТАЛИЯ, ЗАВЪРШИЛ 

СЛЕДВАНЕТО 
СИ С УСПЕХ ОТЛИЧЕН 5.83 - 

най-високият успех до момента 
за студентите, обучавани на ан-
глийски език

Аз съм д-р Пиетро Мауро и съм 
от Сан Джовани ин фиоре, малко 
село в Южна Италия. На 25 години 
съм и моите интереси и страсти са 
зъболечението, а също така ловът и 
въобще активности на открито. Аз 
се дипломирах във Факултета по 
дентална медицина в София тази 
година и предстои да започна своя-
та професионална кариера.

Кой беше най - интересният 
предмет по време на обучението 
за Вас?

Труден въпрос. На базата на моя 
академичен опит трябва да заявя, 
че харесвам пародонтологията. 
Като интерес, като нещо, за което 
без усилия уча и чета изследвания. 

Много интересен за мен бе кур-
сът по ендодонтия и консервативно 
зъболечение на доц. Е. Карова.

Не на последно място бих поста-

вил и хирургията. Много практи-
чески познания и клинични случаи 
бяха направени при проф. Е. Дели-
верска и доц. Свещаров.

Къде и как ще организирате 
Вашата бъдеща практика?

Ще започна да практикувам в 
Италия, заедно с моя баща, който 
ще бъде и мой ментор в началото

Аз ще усвоя неговата техника 
и похвати и в бъдеще, защо не, се 
надявам да ги усъвършенствам. 

Моята работа в началото ще бъде 
микс от практическа работа и след-
дипломно обучение. Ние зъболека-
рите винаги сме студенти, продъл-
жаваме да се учим. 

Бихте ли работили като добро-
волец в ковид отделение и при 
какво условия?

Като лекар, аз смятам, че е задъл-
жително да поемам отговорност и 
да бъда част от здравната система, 
особено в такива изключителни ус-
ловия.

При тези обстоятелства мой при-
оритет е да помагам на хората и, 
разбира се, напълно екипиран да 
предпазвам себе си и околните.

Ще повлияе ли пандемията на 
денталните практики и как? 

Според мен, това вече се случва. 
В Италия виждам много пациенти, 
които се страхуват да отидат в ка-
бинета на зъболекаря и практиките 
прекратяват своята работа поради 
тези обстоятелства, като това е пре-
късване на основни и задължител-
ни дейности. Добре е, че обръща-
ме внимание на всички предпазни 
мерки, но трябва да намерим на-
шия път да работим с тях прила-
гайки ги ефективно.

ДМ

ПРОМОЦИЯ

Доц. Емилия Карова - зам. декан по учебна дейност

ВИПУСК - 2020 НА ФАКУЛТЕТА ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ-СОФИЯ

Отворени врати към професията за 168 студенти, обучавани на български език и 62 
студенти, обучавани на английски език, които завършиха успешно и придобиха правото 

да практикуват като лекари по дентална медицина

Доц. Емилия Карова - зам. декан по учебна дейност, проф. Лаура 
Андреева - зам. декан по лечебна дейност, доц. Тодор Узунов - зам. 
декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение, проф. 
Каролина Любомирова - зам. ректор по учебна дейност, доц. Васил 
Свещаров - зам. декан по научна дейност

Д-р Георги Сойтариев, д-р Божи-
дар Сойтариев и Василия Сойта-
риева
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23 октомври 2020 година бе 
слънчев, обагрен в цветовете на 
есента ден, сякаш специално по-
дарен за тържеството на открито в 
парка на ФДМ-Пловдив по повод 
тържествената промоция на 45-
ти випуск ,,Дентална медицина“. 
Празнично бе и настроението сред 
145-мата дипломанти на випуск 
2020г., сред техните учители, род-
нини и гости, дошли от близо и да-
леч в украсения с много вкус парк.

Под звуците на приятна музика 
всички с вълнение очакваха тър-
жествения момент за дипломан-
тите. Празникът съвпадна и със 75 
годишния юбилей от основаването 
на МУ и 50-тата юбилейна година 
за ФДМ-Пловдив. В условията на 
пандемия организаторите се бяха 
съобразили с всички противоепи-
демични мерки.

Водещата на тържествената 
промоция проф. Печалова, Зам. 

Декан УД, приветства Академич-
ното ръководство на МУ в лицето 
на Ректора-проф. Мурджева, Про-
мотора-проф. Джошуа Мошонов и 
ръководството на ФДМ.

С химна на Република България 
бяха почетени 75-тата годишнина-
та от създаването на Медицински 
университет-Пловдив и 50 годиш-
ния юбилей на ФДМ-Пловдив. 
Под звуците на студентския акаде-
мичен химн Gaudeamus igitur, пър-
вокурсникът, приет с максимален 
бал, Златан Бабачев издигна зна-
мето на Университета.

С благодарност за присъстви-
ето на всички официални гости, 
родители и колеги, и за неоцени-
мата подкрепа от страна на всички 
спонсори и спомоществователи 
беше специалният поздрав към тях 
и Дипломантите от 45-ти випуск 
2020-та с кратка музикална про-
грама от две дами – разкошни би-

жута на пловдивската сцена Таня 
Тингарова – цигулка и Денислава 
Станева – сопрано.

Като израз на символично до-
макинство за първо обръщение, 
проф. Печалова предостави три-
буната на Декана на факултета по 
дентална медицина – доцент Весе-
лина Кондева.

В своето слово доц. Кондева 
поздрави дипломантите за успеш-
но преминалото обучение сред 
емоции, радост, трудности и въз-
ходи:

„Днешният ден не е край, а на-
чало за реализиране на мечтаната 
професия. Дипломата е фокус съ-
брал: обичта и надеждата на роди-
телите; очакванията на преподава-
телите; думите на Хипократовата 
клетва. Не оставайте живота сив, 
бъдете дейни, нестандартни и тво-
рете, за да израснете като добри 

професионалисти и уважавани ле-
кари.“

Емоционалното си приветствие 
доц. Кондева завърши с пожела-
ние „На добър път!“ и с думите на 
Стиив Джобс: „ Света променят 
тези, които са достатъчно луди да 
мислят, че могат“. На голям екран 
словото на Декана бе изписано и 
на английски език.

Приветствие към дипломантите 
отправи и Ректора на МУ – проф. 
Мурджева. Тя изрази задоволство 
от усилието им да се завърши по-
следният етап от следването в не-
обичайни условия на неизбежен 
стаж в електронен формат. Пожела 
им все така успешно и с решител-
ност да посрещат предизвикател-
ствата на професията и да не спи-
рат да надграждат своите знания и 
умения.

Поздравителни адреси бяха под-
несени от: 

Министъра на здравеопазването 
– проф. д-р Константин Ангелов, 
дм, Декана на ФДМ - София – 
проф. д-р Божидар Йорданов, дм, 
Председателя на УС на БЗС – д-р 
Николай Шарков, Главния секре-

тар на УС на БЗС – д-р Борислав 
Миланов и Председателя на УС на 
РК на БЗС – Пловдив –д-р Трифон 
Антонов, от спонсори и гости.

Празничният ден на Дипломан-
тите от випуск - 2020г. е последни-
ят ден на студентството и първи- 
към нови хоризонти, като лекари 
по дентална медицина. 

Имената на дипломантите, за-
вършили с най-висок успех от 
45-ти випуск на ФДМ - Пловдив: 
Любомир Иванов Ченчев; Алекси 
Атанасов Николов; Ангелина Ан-
гелова Деянова; Антония Петро-
ва Паланкалиева; Харприйт Каур 
Плаха; Константина Теодорос Да-
лакура; Наджафи Адрес

По академична традиция факул-

тетската колегия избра Промотор 
на 45-тия випуск – проф. Джошуа 
Мошонов, дм, Доктор хонорис ка-
уза на МУ – Пловдив от 2016г. Той 
произнесе мъдри, проверени във 
времето безценни съвети и напът-
стващи думи:

„От днешния ден започва пътят 
в усъвършенстването на профе-
сията, вероятно за цял живот. Не 
забравяйте, че на стола срещу вас 
стои човек и ние трябва да се от-
насяме, защитаваме и накрая да се 
държим като човек като се ръково-
дим винаги от правилото „Primum 
Non Nocere – Първо не вреди“.

Право на отговор на Промотора 
бе поверено на отличниците с най-

висок успех Любомир Ченчев и 
Алекси Николов, а от студентите 
обучавани на английски език - от 
Константина Далакура. Всичките 
седем отличници на випуск 45, 
бяха наградени със Заповед на 
Ректора и с подаръци от спонсори-
те. След връчването на дипломите 

Хипократовата клетва бе произне-
сена билингвално и след заветните 
думи „Заклех се!“ – “I swore!” към 
небето полетяха 145 академични 
шапки заедно с 45 бели балона – 
символ на волния „полет“ на ви-
пуск 45 все по - високо и нагоре 
към успехи и професионални ви-
сини.

Професор Мошонов финали-
зира тържествената церемония 
като обяви 145 пълноправни 
лекари по дентална медицина – 
“Vos Permoveo Medici Dentales 
Legales”.

Материалът подготви: 
д-р Юра Пандушева

с неоценимото съдействие на 
доц. Веселина Кондева

 Академично ръководство на МУ – Пловдив

ПО ПОВОД

75 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И 50 ГОДИНИ 

НА СТОМАТОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

„По стъпките на учителите“

Под този надслов проф. Ма-
риана Мурджева - Ректор 
на МУ – Пловдив откри 

на 27.10.2020г. изложба по повод 
75 години от основаването на Ме-
дицински университет и 50 годи-
ни на Стоматологичен факултет 
(сега ФДМ). За изложбата и ин-
тересни факти и предмети в нея 
разказа доц. Георги Томов, кура-
тор на Музея на медицината към 
МУ.

Планове за разкриване на ви-
сше учебно заведение има още от 
преди Освобождението, като най 
– екстравагантен сред тях е на д-р 
Стоян Чомаков(1870г.) за българ-
ски университет в столицата на 
Османската Империя. Има по-
късно решение  и от властите на 
Източна Румелия(1884) за висше 
училище в Пловдив. Но мечтата 
на Пловдичани се реализира едва 
на четвърти август 1945г., когато 
се основава Медицински факул-
тет към Пловдивския държавен  
университет, като предшественик 
на сегашния МУ.

Едва 25г. по-късно, на 
24.09.1970г. с решение на МС на 
НРБ в Пловдивския медицин-
ски факултет се разкрива спе-
циалност „Стоматология“. На 
26.11.1970г. започват занятия 
първите 110 студенти-стоматоло-
зи. За първи декан на Стоматоло-
гичния факултет е назначен доц. 

Минчо Банчев. От 2006г. ФДМ е в 
нова сграда към която през 2019г. 
е добавен нов корпус.

В настоящата изложба могат да 
се видят изключително редки и 
показани за първи път документи 
и снимки, свързани с историята 
на МУ-Пловдив. Сред тях най-
ценни са годишното обръщение 
на председателя на благотво-
рителното дружество „Св. Пан-
телеймон“ д-р Стоян Чомаков 
от 1884г., книгата за покани на 
ефорията на Дома на благотво-

рителността и народното здраве 
„Д.П.Кудоглу“,единственият и 
специален брой от 21.01.1945г. 
на вестник „Културен Пловдив“, 
посветен изцяло на каузата на бъ-
дещия университет.

Показани са и автентични лич-
ни вещи , медицински инстру-
менти и учебници на видни пло-
вдивски лекарски фамилии.

Изложбата може да бъде посете-
на до края на 2020г. във фоайето 
на студентския информационен 
център на МУ-Пловдив.

Доц. Томов- куратор, Мая Урумова-директор на БИЦ (Библиотечно-
информационен център), проф. Мурджева-Ректор.

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА  
45-ТИ ВИПУСК 2020Г. „ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА“ ФДМ, МУ - ПЛОВДИВ

Д-р Любомир Ченчев, отличник 
на випуска и доц. Иван Ченчев

Д-р Велина Белчева, д-р Лора Белчева и д-р Борис Белчев
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Тринадесетото издание на 
най-големия конгрес по 
дентална медицина на 
Балканския полуостров 

се проведе от 15 до 17 октомври 
2020 г. в „Милениум Гранд Хотел 
София“. Можем само да поздравим 
организаторите за изключително 
подходящия избор на място за про-
веждане на мащабното събитие. 
Конферентният център на хотела 
предлага условия от ново поколе-
ние за успешна работа. Тринадесе-
тото издание на Софийската Ден-
тална Среща (SDM) заслужаваше 
тази перфектна локация, допълне-
на от великолепната организация, 
съобразена с епидемията от коро-
навирус.

Това е бъдещият дом за всички 
ентусиазирани колеги, чийто ус-
трем към знания и усъвършенст-
ване не бе повлиян от усложнената 
обстановка в света. 

За екипа на СДМ новите условия 
за организация и провеждане се 
превърнаха в предизвикателство, 
което с много усилия, енергия и 
сплотеност на екипа бе преодоля-
но. Провеждането на конгреса с 
безвъзмездната подкрепа на всички 
познати и нови имена от светов-
ния дентален подиум, участието 
на все повече лектори от България, 
е доказателство за значимостта на 
СДМ във формирането на профе-
сионалния ни път и развитие. 

Това бе първото „хибридно“ из-
дание на СДМ. Програмата бе чу-
десно организирана с редуване на 
лекции на живо от присъстващите 
в залата български и международ-
ни лектори и онлайн лекции от 
всички колеги, които не можаха да 
пътуват. Така отново стъпихме на 
различни краища на света: Брази-
лия, Мексико, Италия, Франция, 
Германия, Испания, Швейцария, 
Израел, Гърция, Сърбия, САЩ, Па-
лестина. 

Денталната обиколка на света за-
почна с Проф. Ирена Зайлер, Вин-
сент Фемер и д-р Ото Цур с най-ак-
туалните пародонтални решения и 
техники. 

Същевременно се проведе и пър-
вата сесия на „Дамите в денталната 
медицина“, в която представител-
ките на нежния пол (всяко участие 
бе в рамките само на 30 минути), 
успяха да ни представят най-ва-
жното и най-новото за различните 
области на практиката. За избелва-
нето - д-р Анна Салат, за научните 
проучвания, значими за денталната 
практика - проф. Джована Орсини 
и д-р Гая Пелегрини; как успешно 
да използваме социалните медии 

за развитието на практиките - д-р 
Сара Лафаче, дигитални подходи и 
решения от д-р Фабриция Луонго и 
две гледни точки за пародонтално 
лечение от д-р Гарбриела Романо и 
очарователната д-р Елена Чергава 
която успя да присъства на живо. 

Това бе много успешно ново на-
чало, което екипът на СДМ има ам-
бицията да направи традиция. 

Първият конгресен следобед бе 
отделен за адхезивните възстано-
вявания, благодарение на личното 
присъствие на проф. Франческо 
Мангани, подкрепен с онлайн лек-
ции от проф. Антонио Черути, д-р 
Николо Рици и д-р Федерико Еми-
лиани. Успоредно с тях се провде и 
ортодонтската сесия с дългоочак-
ваното участие на проф. Патриция 
Луки, проф. Солано, проф. Мендо-
са и д-р Рафи Романо.

Както всяка година и тази, успях-
ме да организираме разнообразен 
ендоднтски панел с международно-
то участие на д-р Калогеропулос и 
д-р Касаи и Български ендо-панел. 
Три важни еднодонтски теми от 
ежедневната практика: вземане на 
решения, грешки и техники за об-
туриране, представени от трима из-
ключителни лектори: Д-р Димитър 
Костурков, д-р Адриана Йовчева и 
д-р Емил Сариев.

Още една иновация във формата 
на СДМ бе представена от д-р Га-
лип Гюрел. Аудиторията задаваше 
своите въпроси, а лекторът той от-
говаряше в момента. Изключител-
но ползотворен разговор как да по-
ставим диагноза и да анализираме 
клиничните случаи, как да вземаме 
най-добрите за пациентите реше-

ния, избора на материал и още мно-
го отговори, които колегите успяха 
да получат от д-р Гюрел. Разговор, 
прекрасно модериран от предста-
вителите на Асоциация СДМ д-р 
Нели Николова, д-р Павел Панов и 
д-р Г. Илиев. 

И така вторият конгресен ден не-
усетно премина с лекции от проф. 
Бичачо и д-р Ферару, д-р Куби, 
имплантология и GBR техники, 
представени от д-р Марко Ронда, 
д-р Роберто Роси, проф. Саадун , за 
да завършим с изключителен трети 
ден и  протетичен панел, предста-
вящ различните техники на изпиля-
ване от д-р Марио Имбурджа, доц. 
Димитър Филчев, д-р Явор Мила-
нов, проф. Данимир Еремович.

За втора поредна година в рамки-
те на СДМ бе проведен форумът на 
Българското Дружество по Паро-
донтология с програма, старателно 

и изчерпателно подготвена от доц. 
Камен Коцилков и избор на най-
добър пародонтологичен случай 
на 2019, след подробно обсъждане 
от членовете на журито: д-р Марко 
Ронда, проф. Саадун и д-р Чергава. 

Финалът на лекционната сесия 
за СДМ-2020 бе категорично по-
ставен от последователната, об-
стойна и съдържателна лекция на 
д-р Нели Николова и д-р Павел Па-
нов, разглеждаща детайлно всички 
възможности за фиксирано проте-
зиране и как да избираме матери-
али за него. Дискусията, която бе 
прекъсната в 19.00ч в последния 
конгресен ден, можеше да продъл-
жи още дълго. 

Демонстрациите на живо за пър-
ви път бяха излъчвани от дентал-
на клиника в столицата. Знаем, че 
именно операциите на живо дават 
най- много практически насоки и 
клинични решения в реално време. 
Благодарение на професионализма 
и усърдната работа на д-р Антон 
Тумбалов и д-р Дениз Алперов, 
началото бе успешно с темата за 
индиректни керамични възстано-
вявания, продължено от д-р Алек-
сандър Бончев (дистални възстано-
вявания). 

В следобедната сесия екипът 
на доц. Коцилков и доц. Филчев 
представиха изключително после-
дователна и достъпна техника за 

едноетапно имплантиране и ме-
котъканна аугментация. 

Във втория ден при нас успя 
да дойде отново д-р Наби Надер. 
След дълго пътуване се справи с 
поредното синус лифт предизви-
кателство. Вторият демонстра-
ционен следобед бе интересен с 
техниката на д-р Манаута за за-
тваряне на диастема без wax-up. 
През последния конгресен ден бе 
отделено време и за ендодонтско 
лечение в едно посещение, об-
стойно представено и изпълнено 
от д-р Димитър Костурков. Фина-
лът на демонстрациите на живо 
бе традиционният вече следобед 
с д-р Венцеслав Станков. Отново 
пълна зала, очакваща харизма-
тичния и изключително прецизен 
лектор да представи лекцията си 
за пародотални естетични коре-
кции и последвалата заключител-

на операция. 
Д-р Иван Чакалов почете памет-

та на дългогодишния приятел на 
СДМ, всеотдаен учител с неугасва-
ща усмивка - Проф. Марсел Ле Гал. 
В негова чест бе подготвен филм 
за балансираната оклузия, тема 
неколкократно представяна и еже-
годно допълвана от проф. Ле Гал, 
както и демонстрация от д-р Чака-
лов и д-р Богданов, съпоставяща 
аналоговите и дигитални методи за 
постигане на балансирана оклузия. 

На срещата на Балканското об-
щество по Естетична медицина за-
едно с лекциите онлайн на д-р Ан-
джелос Канакопулос и на живо на 
д-р Димитрис Стаматис, д-р Лилия 
Гюдюлева демонстрира възстано-
вяване на горната трета на лицето 
с ботулинов токсин и отговори на 
всички въпроси на аудиторията. 

Направи впечатление активност-
та на публиката с въпроси след 
лекциите. Спокойната и сигурна 
атмосфера на хотела предразполо-
жи колегите за приятни разговори 
и дискусии, обсъждане на инова-
ции с представителите на водещи-
те дентални фирми, присъстващи 
на съпътстващото конгреса изло-
жение. 

Благодарим за доверието и енту-
сиазма! Професионалните срещи 
са необходимост, която ние от еки-
па на СДМ с радост правим реал-
ност! Ще се видим догодина, без 
ограничение на броя посетители в 
Милениум София Гранд Хотел.

30 Септември- 2 октомври, 2021!
Очакваме Ви!

Екипът на СДМ

ЕСЕНТА ЗАПОЧНА ВЪЛНУВАЩО  
С ПОРЕДНАТА УСПЕШНА 

СОФИЙСКА ДЕНТАЛНА СРЕЩА
Това бе първото „хибридно“ издание на форума, 

а следващото е предвидено за 30 септември - 2 октомври 2021 г.

Регистрацията

Лекционен ден

Д-р Д. Костурков и д-р Ст. Шулева по време на СДМ

Изложението
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РЕЗЮМЕ

COVID-19 (известен също като 
коронавирус) оказа дълбоко въз-
действие върху денталната ме-
дицина, като първоначално беше 
спряно цялото планирано лечение 
и в последствие се премина към 
бавно поетапно връщане към нор-
малните услуги. Насоките за лече-
ние на спешни случаи включват 
предимно съвети, противоболкови 
и антимикробни средства, при не-
обходимост. Някои пациенти не 
могат да бъдат лекувани успешно 
с този подход и се нуждаят от кон-
султация лице в лице. Консултаци-
ята лице в лице може да е невъз-
можна, ако денталните практики 
не разполагат с подходящи лични 
предпазни средства (ЛПС) и не 
следват стриктни насоки за предо-
твратяване и контрол на инфекци-
ите. Ако се налага неотложно лече-
ние, то се основава на минимална 
намеса и избягване на процедури 
за генериране на аерозол (AGP) 
при пациенти, които са отрицател-
ни на COVID-19. Положителните 
или предполагаеми пациенти с 
COVID-19 все още се нуждаят от 
лечение в определени центрове за 
спешна дентална помощ.

Целта на тази статия е да даде 
представа за пандемията на 
COVID-19 и нейните последици 
за неотложната дентална помощ. 
Ще бъдат обсъдени често възник-
ващите състояния, които изискват 
ендодонтско лечение. Накрая се 
предлага протокол за ендодонтско 
лечение. Целта на протокола е да 
опише практически техники за ми-
нимизиране на потенциалното ви-
русно натоварване и намаляване на 
риска от предаване на COVID-19 
при генериране на аерозол (AGP).

Ключови моменти
• Предоставя информация за 

въздействието на COVID-19 върху 
денталната медицина и потенци-
алните рискове от процедурите с 
генериране на аерозоли.

• Обсъжда често срещани ен-
додонтски извънредни ситуации, 
които вероятно ще възникнат по 
време на COVID-19.

• Предлага протокол за повли-
яване при ендодонтски спешни 
случаи и кратък протокол за повли-
яване на денто-алвеоларна травма.

ВЪВЕДЕНИЕ

В края на декември 2019 г. от 
град Ухан, Китай се разпростра-
нява болест известна като коро-
навирусна болест 19 (COVID-19). 
Първоначално се говори, че е нис-
костепенен често срещан грипопо-
добен вирус; сега обаче се разбира, 
че е поне два пъти по-заразен от 
обикновения грип.1 COVID-19 се 
причинява от едноверижна РНК 
SARS-CoV-2; неговата геномна 
последователност много наподо-
бява тази на тежкия остър респи-
раторен синдром на коронавирус 
(SARS-CoV) и коронавирус на ре-
спираторния синдром на Близкия 
изток (MERS-CoV). Понастоящем 
в световен мащаб има над 7,2 ми-
лиона потвърдени случая и над 411 
000 смъртни случая.2 Въздейст-
вието на това заболяване е широ-

кообхватно, като правителството 
прилага социално дистанциране,  
а в някои части на света е налице 
пълна изолация.

Световната здравна организация 
предоставя списък с медицински 
процедури, които генерират ае-
розоли, въпреки че този списък 
не включва никакви процедури за 
генериране на дентални аерозоли 
(AGP).6 Въпреки това в литера-
турата се съобщава, че рутинна-
та дентална практика включва 
генериране на аерозоли (AGP)7. 
Клиничната дентална медицина 
включва работа в непосредствена 
близост до пациентите, което тео-
ретично води до това, че дентални-
те специалисти са по-податливи на 
инфекция с COVID-19 и възможно 
разпространение на болестта, въ-
преки че това все още не е обос-
новано или задълбочено проучено. 
Службата за национална статисти-
ка е изготвила оценки за излагане 
на общи заболявания за професии 
в Обединеното кралство въз осно-
ва на физическа близост до други. 
Зъболекарите и медицинските сес-
три ежедневно се намират в непо-
средствена близост до пациентите 
и може да се твърди, че те са изпра-
вени пред повишена експозиция на 
общо заболяване и COVID-19.8 
Използването на лични предпазни 
средства (ЛПС) и строги режими 
за контрол на инфекциите, разби-
ра се, могат да предотвратят това. 
Органите за обществено здраве в 
Англия и Шотландия заявиха, че 
стоматологичните процедури с по-
мощта на високоскоростни борери 
и ултразвукови скалери са потен-
циално заразни за COVID-19.9,10. 
Указания са публикувани от тези 
органи за лекари по дентална ме-
дицина в съответните региони. 
Тези аерозоли могат потенциално 
да се смесват както с кръв, така и 
със слюнка, поради което позво-
ляват въздушно предаване на бо-
лести, разпространявани чрез кап-
чици като COVID-19. С огромните 
аерозоли, генерирани в стоматоло-
гични кабинети, и възможността 
вирусът да остане активен до три 
дни, 11 увеличава потенциалното 
предаване от заразени лица, ако не 
се спазват правилни протоколи при 
посещение за дентални манипула-
ции.

ПЪРВИЧНА  
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

На 25 март 2020 г. Главното ден-
тално длъжностно лице (CDO) 
съветва, че предоставянето на ця-
лото неспешно дентално лечение 
трябва да бъде или отложено, или 
да бъде прекратено изцяло.12 На 
базата на никакво по-нататъшно 
лечение пациентите ще бъдат кон-
султирани дистанционно чрез те-
лефонно обаждане, триаж и лече-
ние на спешни състояние, където 
е възможно въз основа на съвети, 
аналгезия и антимикробни сред-
ства (AAA), при нужда. Ако кли-
ницистът, чрез телефонен триаж, 
съобрази състоянието на пациента, 
и установи нужда от консултация 
лице в лице и по-нататъшно лече-
ние, тогава пациентът ще трябва 
да бъде насочен към центрове за 
спешна стоматологична помощ 
(UDCCs). Всяко лечение ще бъде 
осигурено с цел намаляване или 
избягване на AGP, освен ако не е 
абсолютно необходимо.13

Ориентировачни състояния, 
при които би имало нужда от 
дентална намеса: 14

• Спешни ситуации, застраша-
ващи живота; например орофаци-

ални отоци, причиняващи ограни-
чение на дихателните пътища или 
затруднено дишане / преглъщане

• Денто-алвеоларна травма, 
включително лицево / орално раз-
късване и / или денто-алвеоларни 
наранявания, включително фрак-
тури и луксации

• Тежка зъбна и лицева болка - 
болка, която не може да бъде кон-
тролирана от пациента след съвети 
за самопомощ

• Следекстракционно кървене, 
което пациентът не може да кон-
тролира с локални средства.

Допълнителни насоки, публику-
вани през май от CDO, препоръча-
ха денталните практики да могат 
да се отворят отново от 8 юни 2020 
г. 15 Това е поетапно преминаване 
към нормалното обслужване и бяха 
очертани редица ключови принци-
пи. Първоначално трябва да се оси-
гурят дистанционни консултации 
и ААА да продължи да се приема 
на първо място. Пациентите, които 
нямат симптоми на COVID-19, мо-
гат да получат срещи лице в лице и 
може да се предложи набор от ле-
чения, при условие че са налични 
подходящи ЛПС и в съответствие с 
насоките за предотвратяване и кон-
трол на инфекциите (IPC). Ако се 
планира лечение, тогава генерира-
нето на аерозоли (AGP) трябва да 
се избягва, ако е възможно, и наме-
сата да бъде сведена до минимум. 
Ако пациентите са потвърдени или 
съмнителни за COVID-19, те все 
още трябва да бъдат насочени към 
спешните центрове (UDCCs)16

ОСТРИ ДЕНТАЛНИ 
СЪСТОЯНИЯ И  
УПРАВЛЕНИЕ

Ако пациентите изпитват болка, 
трябва да се приемат горепосоче-
ните препоръки. Принципът на 
AAA, обсъден по-рано, трябва да 
бъде предоставен на първо място, 
когато е подходящо. Това може 
да е успешно за част от случаите 
в краткосрочен план, които се уп-
равляват чрез триаж по телефона. 
В областите, в които са налич-
ни системи и услуги, денталните 
практики могат да препоръчат кон-
султации лице в лице и последва-
що лечение, ако са налице насоки 
за контрол на инфекцията (IPC) и 
подходящи ЛПС; това обаче може 
да не е така за редица дентални 
практики.

Често представените условия 
са разгледани накратко по-долу: 
17,18

• Необратим пулпит (фиг. 1) - 
продължителна, пулсираща болка 
със спонтанно начало. Обостря се 
от горещо и облекчава от студено 
и обикновено не е локализирана. 
Обикновено тези състояния не мо-
гат да се повлияят само с аналгети-
ци. Понякога може да са предписа-
ни антимикробни средства, които, 
разбира се, няма да бъдат ефектив-
ни при необратим пулпит. 

• Обратимият пулпит трябва да 
може да се повлиява с аналгетици 
и подходящи съвети при триаж.

Фиг. 1: Необратим пулпит на 
47 (46 липсващ). Клинично този 

зъб имаше голямо оклузо-букално 
възстановяване; рентгенологично 
възстановяването е в близост до 
пулпата.

• Симптоматичен апикален паро-
донтит (фиг. 2) - тъпа, пулсираща 
постоянна болка засилваща се при 
натиск на засегнатия зъб. Пациен-
тът е в състояние да посочи при-
чинния зъб. Тези пациенти често 
изпитват силна болка и, за съжа-
ление, аналгезията може да е била 
неефективна. Обикновено на тези 
пациенти може да им е предписа-
но едно или повече антимикробни 
средства, които преди това са по-
влиявали болката

Фиг. 2: 45 диагностициран със 
симптоматичен апикален паро-
донтит. Периапикалната рент-
генография потвърждава голяма 
периапикална сянка.

• Остър апикален абсцес - сил-
на, спонтанна болка с подуване и 
обикновено има наличие на гной. 
Зъбът може да бъде посочен, тъй 
като може да има чувствителност 
при натиск. Ако тези пациенти 
имат тежки симптоми, подуване 
на меките тъкани и разпростране-
ние на инфекция, тогава може да 
се наложи подходящо насочване 
към болница за намеса от екипа на 
орална и лицево-челюстна хирур-
гия.

ОБЩИ 
СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЕНДОДОНТСКИ 

СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ

Поради необходимостта от мер-
ки за социално дистанциране и 
минимизиране на риска от пре-
даване, се изискват специфични 
съображения за потока и упра-
влението на пациентите. Напри-
мер, чакалня, пълна с пациенти, 
увеличава риска, както и области-
те, където пациентите със и без 
симптоми на COVID-19 могат да 
влязат в контакт. В това отношение 
са необходими записани часове с 
адекватно време между тях. Ча-
калните могат да бъдат разделени 
на отделни зони с подходящо раз-
стояние между седалките. Когато 
чакалните са малки, клиницистът 
може да реши да чака само един 
пациент, за да намали допълни-
телно риска. В зависимост от 
симптомите, пациентите, които са 
или потвърдени, или потенциално 
положителни за COVID-19, в иде-
алния случай трябва да изчакат и 
да бъдат лекувани в различни зони 
до тези, които са асимптоматични. 
По-нататъшно внимание трябва да 
се обърне на пациенти, които са от 
уязвими групи (тези на 70 или по-
вече години, бременни, хора с над-
нормено тегло, диабетици, страда-
щи от белодробни или сърдечни 
заболявания и пациенти, приема-
щи лекарства, които засягат имун-
ната система), които също трябва 
да бъдат лекувани в различни зони, 
ако е възможно.

Денталният лекар и медицин-

ската сестра не трябва да напускат 
операцията по време на AGP про-
цедура поради замърсяване с кап-
чици и следователно цялото необ-
ходимо оборудване трябва да бъде 
разположено възможно най-добре, 
за да се избегне ненужно предава-
не от инструмент на инструмент 
на евентуална зараза. Необходима 
е резервна медицинска сестра, коя-
то трябва да остане извън манипу-
лацията, за да предостави всички 
допълнителни необходими мате-
риали. 

Преди всяко AGPs, подходящи 
ЛПС трябва да бъдат поставени 
(облечени) в отделно помешение. 
На практика медицинската сестра 
и операторът могат да си пома-
гат, когато поставят ЛПС, за да се 
уверят, че са поставени правилно, 
или резервната сестра може да се 
използва като помощна в манипу-
лациите. ЛПС трябва да се отстра-
няват в обратен ред  и в идеалния 
случай в отделна специална зона, 
ако е налична. Ако няма отделна 
зона, тогава отстраняването на 
ЛПС може да бъде завършено в 
стаята за лечение на пациента, с 
изключение на респираторните 
маски, които трябва да бъдат пре-
махнати извън стаята. Допълни-
телни указания за обличане и сла-
гане са на разположение от Public 
Health England.19

След приключване на всички ге-
нериращи аерозол манипулации, 
аерозолният облак ще трябва да 
бъде изчистен преди по-нататъш-
но използване на помещението. 
Аерозолите обикновено могат да 
останат в денталните кабинети 
между 10-30 минути преди да се 
разпръснат.20 Съвременните пре-
поръки за операционните зали 
гласят,че те трябва да останат сво-
бодни за 20 минути в помещение 
с отрицателно налягане и за един 
час в стаи с неутрално налягане.21 
След разпръскването и утаяването 
на аерозола , трябва да се извърши 
щателно почистване преди всяко 
по-нататъшно лечение на пациен-
та в същото помещение. Поради 
тази причина се препоръчва реди-
ца операции да бъдат достъпни за 
използване по време на AGP. Кли-
ницистите и медицинските сестри 
могат да използват други свободни 
операционни, докато чакат окон-
чателното почистване на използ-
ваните вече операционни. Това 
би трябвало да повиши ефектив-
ността и би могло да намали броя 
на пациентите, които се събират 
в чакалните. Често клиницистите 
използват увеличение, когато про-
веждат ендодонтски процедури; 
те обикновено са под формата на 
лупи или микроскоп. Това може да 
създаде проблем при използване 
на ЛПС и по-специално шлемове-
те за цяло лице. Ако шлема не стои 
вертикално, това води до създава-
не на дупки в козирката, за да се 
поставят лупите, което създава ус-
ловия за преминаване на аерозола. 
Ако трябва да се използват микро-
скопи, тогава подходящото бариер-
но обвиване и защита може да бъде 
по-голямо предизвикателство. 
Препоръчителните шлемове за ця-
лото лице могат да бъдат обърнати 
и привързани към окуляра (фиг. 3). 
Брадичката на оператора може да 
лежи върху шлема, за да осигури 
известна защита; докато се пози-
ционират очите близо до окуляра 
на микроскопа, трябва да се носи 
форма на защита на очите. И две-
те техники се базират до голяма 
степен на импровизация, тъй като 
не осигуряват същата защита като 
щитовете за цяло лице.

ПОВЛИЯВАНЕ НА ОСТРА ЕНДОДОНТСКА 
ИНФЕКЦИЯ И ЗЪБНА ТРАВМА ПО ВРЕМЕ 

НА КРИЗАТА С COVID-19 
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Фиг. 3: Предпазен щит за цяло 
лице закачен към денталния ми-
кроскоп а) поглед от страни б) 
фронтален поглед

Съвсем наскоро бяха издадени 
нови насоки за COVID-19 от Фа-
култета по обща дентална практи-
ка (Великобритания) и Колежа по 
обща дентална медицина.22 Това 
ръководство определя безопасното 
управление на денталната медици-
на в рамките на общата практика. 
Той възприема подход, основан на 
риска, „аерозолно генерирано из-
лагане“ и подчертава значението 
на персонализираните оценки на 
риска както за пациентите, така и 
за персонала. Това ръководство об-
хваща аспекти, обсъдени по-горе, 
и подробно описва стъпките на па-
циента от предварително назначен 
час до последващото лечение. Тези 
фактори се вземат предвид заедно 
с най-добрите налични клинич-
ни доказателства и националното 
ниво на предупреждение, за да се 
подчертае безопасността на персо-
нала и пациентите.

Някои от тези възгледи са отра-
зени в стандартната оперативна 
процедура, издадена от CDO на 4 
юни 2020 г. 16 Това очертава поет-
апния подход към възобновяването 
на денталната помощ и дава прио-
ритет на пациентите въз основа на 
оценка на риска. На първо място 
се подчертава продължиението на 
дистанционното управление и да 
сведем до минимум контакта лице 
в лице. Документът също така под-
чертава клиничните насоки за ре-
дица специалности, включително 
ендодонтия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ЗА ПОВЛИЯВАНЕ  

НА ОСТРА  
ЕНДОДОНТСКА  
ИНФЕКЦИЯ ПО  

ВРЕМЕ НА КРИЗАТА С 
COVID-19

Това са предложения за лечение 
на пациенти с болка и при спешни 
случаи, изискващи ендодонтска 
намеса. Като асептичната техника 
и възможно най-малкото производ-
ство на аерозол трябва да бъде цел-
та. Допълнителна цел е оптимален 
и ефективен ендодонтски достъп 
и инструментация. Това би било 
с надеждата, че всякакви по-на-
татъшни интервенции или остри 
симптоми ще бъдат избегнати, 
особено през периода, когато ус-
лугите не са в нормалния опера-
тивен капацитет.

От голяма важност е диагноза-
та да бъде ясна, зъбът да може да 
бъде възстановен и ендодонтско-
то лечение да бъде подходящо. 
Пациентът също трябва да знае, 
че зъбът ще изисква завършване 
на ендодонтското лечение. Ако 
се осъществи достъп до зъба и 
по-късно се установи, че зъбът 
трябва да се екстрахира, тогава 
генерирането на аерозол е било 
ненужно. 

Пре-оперативно
• Помислете за нанасяне върху 

устните на пациента на повидон-
йод (PVP-I) или хлорхексидин, 
при възможност, за да се поддържа 
възможно най-асептична техника, 
подобна на други дентални про-
цедури, които изискват асептична 
техника23

• Форма за изплакване на уста 
може да се обмисли предоператив-

но - гаргарата с PVP-I или водоро-
ден прекис има потенциал да на-
мали вирусния товар на слюнката 
1,24,25

• На практика водата за уста за 
водороден пероксид може да бъде 
по-лесно достъпна в концентра-
ции, вариращи от 1,5-9%. С тези 
концентрации може да се изплак-
ва устата за една минута

• Смята се, че водата за уста 
съдържаща хлорхексидин 
може да не е ефективна срещу 
COVID-1926,27

• Съществува и потенциал за 
използване на PVP-I като спрей 
за нос и вода за уста както за па-
циенти, така и за здравни работ-
ници. 10% разтвор на PVP-I се 
разрежда до 0,5% концентрация. 
Този разтвор се прави гаргара в ус-
тата и се държи в задната част на 
гърлото за една минута и се при-
лага в ноздра с помощта на пулве-
ризиращо устройство или сприн-
цовка. За здравните работници 
това може да се повтори на всеки 
два до три часа. Предупреждение: 
PVP-I е за оромукозна употреба, но 
в този случай той може да се счита 
за приложение извън етикета.

Интра-оперативно
• Когато е възможно да се из-

ползват само еднократни инстру-
менти за да се редуцира нуждата 
от стерилизация и дезинфекция

• Намалете необходимостта от 
използване на интраорални рент-
генографии, където е възможно 
- това е малко вероятно да бъде 
практично за ендодонтия, тъй като 
трябва да има подходяща предопе-
ративна рентгенография

• Използването на кофердам е 
наложително; трябва да обхваща 
както носа, така и устната кухи-
на, за да се намали замърсяването 
със слюнка и кръв. Доказано е, че 
изолирането с кофердам намалява 
микроорганизмите с до 98% при 
подготовка на зъбите за директни 
възстановявания29,30

• В идеалния случай поставете 
кофердама на един зъб със съот-
ветната скоба, преди да го поста-
вите в устата, за да намалите по-
тенциала за аерозол. Използвайте 
уплътнителни материали, ако е 
необходимо, за да оптимизирате 
уплътнението между зъба и кофер-
дама. Това може да се постигне с 
уплътнителен агент, течни уплът-
нители за кофердам или течен ком-
позит, които могат да бъдат по-лес-

но достъпни (Фиг. 4)
 Фиг. 4: а) Зъб, изолиран с ко-

фердам. б) Допълнителна изола-
ция, постигната с уплътнителен 
агент, нанесен между кофердама 
и зъба в) Зъб, изолиран с допъл-
нителен течен композит, поста-

вен в ръба между скобата и зъба. 
Втвърденият композит може 
също да помогне за стабилизиране 
на скобата на кофердама. г) Теч-
ният композит може просто да 
бъде премахнат, като се постави 
инструмент под него и се извади.

• След изолиране с кофердам, 
изолираните зъби / зъби трябва да 
се обтрият с натриев хипохлорит, 
водороден пероксид или PVP-I, 
като се използва памучен тупфер и 
пинсети за една минута. Класиче-
ски ендодонтски микробиологич-
ни изследвания са стерилизирали 
короната на зъба преди достъп, за 
да се предотврати кръстосана ин-
фекция на пулпната микрофлора; 
този принцип може да се прило-
жи към настоящата ситуация.31 
За сравнение, профилактиката на 
зъба е вероятно да доведе до аеро-
зол (фиг. 5)

Фиг. 5: Зъб, почистен с памучен 
тупфер, напоен с натриев хипох-
лорит

• След като зъбът е дезинфекци-
ран, продължете да почиствате об-
ластта на кофердама, разположена 
до зъба по същия начин

• Започнете оформянето на ка-
витета за достъп с високооборотен 
наконечник с намалено количе-
ство вода или без вода и аспира-
ция с голям обем, за да намалите 
производството на аерозол. Това е 
отклонение от нормалната практи-
ка при ненормални обстоятелства. 
Волфрамовите карбидни борери  
режат по-ефективно от диаманте-
ните и затова е по-малко вероятно 
да доведат до случайни отломки. 
Необходимо е само да се отстра-
ни емайла в идеалната кухина за 
достъп - след пробив на дентина се 
преминава към използване на нис-
кооборотен наконечник. Кариесът 
може да бъде екскавиран ръчно, 
ако е необходимо (фиг. 6)

 Фиг. 6: а) Дентинът е достигнат 
с високоскоростен наконечник. б)
Разкриване на пулпната камера из-
ползвайки борер с нискооборотен 
наконечник. в) Завършване на дос-

тъпа с нискооборотен наконечник
• Уверете се, че по време на из-

борването се използва аспирация 
с голям обем възможно най-близо 
до зъба и главата на наконечника, 
за да се намали повърхностното 

замърсяване с аерозол. Доказано е, 
че използването на аспирация с го-
лям обем намалява замърсяването 
на повърхността от аерозола меж-
ду 90-93% 32,33

• Въздържайте се от използване-
то на спринцовка 3 в 1, доколкото 
е възможно; отпадъците, събрани 
в пулпната камера, могат да бъдат 
отстранени чрез аспирация с голям 
обем. Може да се прикрепи фин 
хирургичен аспираторен връх, кой-
то да подпомогне приложението в 
кухината

• Избягвайте използването на 
ултразвукови скалери, които имат 
високо производство на аерозол20

• Използвайте борери тип Gates 
Glidden и / или борери Goose Neck, 
за да подобрите достъпа в зависи-
мост от дълбочината на дентина, 
покриващ покрива на пулпната ка-
мера и близостта на орифициумите

• След като се осигури достъп до 

пулпата, възпалената тъкан в пулп-
ната камера може да бъде отстра-
нена - по същество пулпотомия. 
След това 5% натриев хипохлорит 
може да се използва за пълно раз-
тваряне на всяка органична тъкан 
до възможно най-доброто ниво 
и минимизиране на постоянната 
нужда от иригация.34,35

• Алтернатива на пулпотомията 
може да бъде „пулпектомия“, ако 
времето и оборудването позволя-
ват. Системата на кореновите ка-
нали може да бъде механично ин-
струментирана по дължина, с цел 
доставяне на иригант и интрака-
нално лекарство в системата на ко-
реновия канал за унищожаване на 
бактериите36

• Пулпотомиите могат да се об-
мислят при необратим пулпит, тъй 
като радикуларната пулпа обик-
новено е витална. И обратно, в 
некротични случаи има добре ус-
тановена инфекция и целта е да се 
елиминират микроорганизмите в 
системата на кореновите канали37

• Където е възможно, трябва да 
се осигури еднократно лечение 
на кореновите канали. Това ще 
намали необходимостта от по-на-
татъшно посещение, както и до-
пълнителен риск от генериране на 
аерозоли (AGPs)38

• Ако клиницистът не е в състоя-
ние да завърши лечението на коре-
новия канал, което вероятно е по-
голямата част от острите случаи, 
поставете подходящо лекарство 
в пулпната камера. Помислете за 
поставяне на калциев хидроксид 
за некротични пулпи и стероидни 
/ антибиотични пасти за случаи на 
необратим пулпит

• В идеалния случай зъбът тряб-
ва да бъде възстановен окончател-
но с директно възстановяване при 
изолиране с кофердам. Това може 
също така да осигури основите за 
екстра-коронално възстановяване 
на по-късна дата и допълнително 
да намали тежестта на следващите 
AGP.

Пост-оперативно
В зависимост от наличните 

симптоми на пациента могат да се 
предписват аналгетици. Пациентът 
ще трябва да бъде информиран, че 
предоставяното лечение не е окон-
чателно и ще изисква последващо 

проследяване. Трябва да се дадат 
подходящи съвети относно заба-
вяне на лечението при настоящите 
обстоятелства. Това може да по-
влияе на резултатите от ендодонт-
ското лечение - пациентът може да 
срещне допълнителни пристъпи на 
болка, по-голям шанс за фрактура 
на зъбите и загуба на временно 
възстановяване.

Управление на дентална травма
Нараняванията, аувулсия и лук-

сация, ще изискват повторно пози-
циониране и лечение под формата 
на шина. Сложните фрактури на 
короната с пулпно засягане също 
ще изискват лечение.

Ако зъбите изискват шиниране, 
тогава може да се обмисли използ-
ването на композитна смола, из-
ползваща самоецващ адхезив или 
модифициран със смола стъклено-
йономерен цимент. Това би мини-
мизирало използването на сприн-
цовката 3 в 1 и от своя страна ще 
намали производството на аерозол.

Отстраняването на шината може 
да бъде улеснено чрез разделяне на 
телената шина с помощта на клещи 
или резачки за тел между рестав-
рациите. Композитните бутони ще 
останат на зъба, но могат да бъдат 
премахнати по-късно; останалите 
участъци от тел или груби учас-
тъци от композит могат да бъдат 
леко полирани с ръчни абразивни 
ленти и дискове или абразивни 
дискове в нискооборотен наконе-
чник, за да се премахнат острите 
ръбове.40 Това отново би отказало 
използването на високоскоростния 
наконечник и на свой ред би нама-
лило образуването на аерозол. При 
други обстоятелства клиницистът 
може да реши, че гъвкавата шина 
за момента може да остане in situ.

Лечението на сложни фрактури 
на короната представлява допъл-
нително предизвикателство. За 
ендодонтско лечение трябва да се 
постави кофердам и да се почисти 
зъбът по същия начин, както е оп-
исано по-горе. Веднъж изолирана, 
изложената пулпа може да бъде 
оценена или за директно пулпно 
покритие  (за минимизиране на 
AGP), или за частична пулпото-
мия. Предоставянето на частична 
пулпотомия трябва да ограничи ко-
личеството генериране на аерозол, 
тъй като е малко вероятно продъл-

жителността на инструментиране 
да бъде удължена, за да достигне 
до здрава пулпна тъкан (фиг. 7а). 
След като здравата пулпна тъкан е 
открита, хемостазата може да бъде 
подпомогната от стерилен паму-
чен тупфер, напоен с натриев хи-
похлорит или физиологичен раз-
твор (фиг. 7б). Ако кръвоизливът 
не престане, може да се наложи 
допълнителна резекция на тъка-
ни, докато се постигне хемостаза. 
След това откритата здрава тъкан 
може да бъде покрита с невтвър-
дяващ се калциев хидроксид или 
биокерамични материали като ми-
нерален триоксиден агрегат или 
материали на основата на калциев 
силикат (фиг. 7в). След това  може 
да бъде покрита със стъкленойо-
номерен цимент или композитна 
обтурация, като се използва само-
ецващ адхезив, без да се създава 
допълнителен аерозол (фиг. 7г). 

 
Фиг. 7: а) Възпалена пулпна 

тъкан на централен горен резец. 
б) Спиране на кървенето и ви-
димо здрава пулпа. в) Поставяне 
на биокерамичен материал върху 
пулпната тъкан - в този случай е 
използван Биодентин (Septodent, 
Saint Maur des Fosses, Франция) г) 
Кавитет, възстановен с композитен 
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2020 е година не само на пре-
дизвикателства и трудности, но и 
юбилейна за ФДМ – Пловдив – 50 
годишен рожден ден, 75г. от нача-
лото на обучението по медицина  в 
МУ - Пловдив и 115 години от ос-
новаването на БЗС. За този период  
Алма матер е средище на свободна 
мисъл и смели идеи, място за тър-
сене и реализация, там където все-
ки ден се срещат опит и младост и 
ръка за ръка вървят напред и нагоре 
в дух на сътрудничество и профе-
сионално подпомагане. Успехите от 
постигнатото говорят за това и от  
интереса към научната програма на 
конгреса ,,Наука и практика - ръка 
за ръка”. Епидемиологичната об-
становка наложи провеждането му 
в дистанционна форма. Това не на-
мали желанието за знания. От общо 
501 участници, 346 бяха от Плов-
див, 87 от други колегии и 68 сту-
денти. На поканата за участие като 
лектори откликнаха специалисти от 
България, от Русия и Франция.

Конгресът бе официално открит 
от Декана на ФДМ – доц. Веселина 
Кондева, дм и от председателя на 
РК на БЗС – д-р Трифон Антонов. С 
емоционално приветствие, макар и 
дистанционно, се включи и предсе-
дателят на УС на БЗС – д-р Николай 
Шарков.

Лекционната програма беше 
изключително наситена и разноо-
бразна с теми в областта на орто-
донтията, протетичната дентална 
медицина, ендодонтията, детската 

дентална медицина, образната ди-
агностика.

Начало постави д-р Цветомир 
Бадов, с придобита специалност 
по ортодонтия в Израел, понастоя-
щем хонорован асистент във ФДМ 
– Пловдив с тема „Комплексно ле-
чение на сложни клинични случаи. 
Връзката на ортодонтията с други 
специалности. Как да изберем най-
правилният лечебен план“, който 
даде важни насоки на общопрак-
тикуващите лекари по дентална 
медицина в мултидисциплинарния 
подход при лечението на сложни-
те клинични казуси с ортодонтски 
проблеми.

Дългогодишните партньори на 
ФДМ – Пловдив от Русия от кате-
драта по Ортопедична стоматоло-
гия на Стоматологичния факултет 
на Московския Държавен Медико-
Стоматологичния факултет „А. И. 
Евдокимов“, проф. Игор Лебеден-
ко, проф. Самвел Апресян, проф. 
Михаил Деев и д-р Павел Урецки, 
представиха две лекции в облас-
тта на протетичната дентална ме-
дицина: „Комплексно дигитално 
планиране на стоматологичното 
лечение“ и „Последваща изработка 
на снемаеми протези при възрастни 
пациенти – аналогови и дигитални 
методи“. Разбира се, нашите лекто-
ри от катедра „Протетична дентална 
медицина“, проф. Ангелина Влахо-
ва и д-р Стефан Златев по нищо не 
отстъпиха на руските колеги в по-
знаването и приложението на съвре-

менните технологии в протетичната 
дентална медицина и представиха 
на аудиторията теми, които все по-
вече навлизат в нашата ежедневна 
практика: „Препарационни грани-
ци за изцяло керамични коронки 
и мостови конструкции, изработе-
ни по CAD/CAM технологията“ и 
„Единични възстановявания върху 
импланти – конвенционален, хиб-
риден и дигитален подход“. Те ус-
пяха да заинтригуват слушателите, 
някои от които проявиха интерес да 
се запишат и за акредитирания по 
ПМОЛДМ практически курс „Ос-
нови на CAD/CАМ технологията в 
денталната медицина“.

Не по-малък бе интересът и към 
втория акредитиран практичес-
ки курс на доц. Иван Ченчев и д-р 
Стефан Златев на тема: „Възстано-
вяване на силно атрофирала долна 
челюст с дентални импланти”.

По традиция темите в областта 
на ендодонтията представляват из-
ключителен интерес за аудиторията 
на лекарите по дентална медицина. 
Доц. Ангела Гусийска, преподава-
тел в катедра „Консервативно зъбо-
лечение“, ФДМ – София, предста-
ви съвременните възможности за 
триизмерна препарация и хермети-
зация на ендодонтското простран-
ство, които изключително много до-
принасят за дългосрочния клиничен 
успех на ендодонтското лечение.

За аудиторията бе интересна и 
темата за детското насилие, в която 
доц. Мариана Димитрова, специа-

лист по Детска дентална медицина 
от ФДМ – Пловдив, подробно пред-
стави формите на детско насилие и 
начините за разпознаването му от 
лекаря по дентална медицина. 

Д-р Петя Каназирска, главен асис-
тент в катедра „Образна диагности-
ка, дентална алергология и физиоте-
рапия“, ФДМ – Пловдив, представи 
информативната стойност на раз-
личните методи за образна диагно-
стика, които адекватно да подпома-
гат избора за лечение в различните 
случаи на ретинирани зъби. 

С изключителна актуалност в на-
стоящата пандемична обстановка 
беше и лекцията на проф. Кристиан 
Стемпф, Франция, относно хигиен-
ния протокол в денталната практи-
ка. В лекцията авторът представи 
новостите в превенцията на инфек-
циите, поддръжката на медицински 
изделия за многократна употреба, 
вкл. и наконечниците. 

В съгласие със специалността 
„Дентална медицина“, беше пред-
ставена и медицинска лекция, на-
сочваща вниманието на дентални-
те лекари към компрометираните 
пациенти, в частност на болните от 
ревматоиден артрит, за които сани-
рането и профилактиката на фокал-
ната инфекция от зъбен произход 
е от изключително значение. Лек-
цията беше представена от проф. 
Мария Панчовска, катедра „Пропе-
девтика на вътрешните болести“ на 
МУ – Пловдив. 

Комплексното лечение и изобщо 

оглеждането на клиничния случай 
от всички страни, вземайки под вни-
мание хармонията между психика-
та, тялото и духа, беше и основната 
идея на лекцията на д-р Венцислав 
Стоев, с тема „Постурологията в 
денталната медицина“.

Организаторите бяха създали въз-
можност и за обратна връзка и зада-
ване на въпроси към лекторите, от 
която се възползваха немалка част 
от слушателите.

Удовлетворението от събитието 
на регистрираните участници беше 
показано с многобройните положи-
телни коментари, които постъпиха 
обратно. Въпреки социалната изо-
лация, която по принуда се спазва-
ше, организаторите на събитието 
успяха да реализират Научния кон-
грес и да ни направят съпричастни 
на богатата двудневна лекционна 
програма.

В името на добрите отношения 
между ФДМ - Пловдив и РК на БЗС 
– Пловдив и знаковите годишнини, 
в двора на Факултета бе засадена 
една красива магнолия, която да на-
помня, че силата на познанието, на-
уката и практиката, подали си ръка, 
гарантират напредък и удовлетворе-
ност от нелесната професия на ле-
кар по дентална медицина.

Доц. Веселина Кондева, дм
Д-р Трифон Антонов, 

председател на 
РК на БЗС-Пловдив

ТРЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС „НАУКА И 
ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА“

За трета поредна година, дни преди празника на народните будители, в Пловдив 
по традиция се проведе Третият Научен конгрес "Наука и практика - ръка за ръка", 

организиран съвместно от ФДМ – Пловдив и РК на БЗС - Пловдив.

материал.
Издадени са по-задълбочени 

насоки по отношение на управле-
нието на травма, отнасящи се до 
COVID-19, които препоръчват, 
ако пациента е в кабинета, да се 
осигури стандартно лечение, дори 
ако има вероятност за участие на 
AGP.40 Когато е възможно, това 
трябва да се спазва, в противен 
случай това може да доведе до по-
лоши резултати и повторно посе-
щение.

ДИСКУСИЯ

С редуцирането на денталното 
лечение до най-важното в Обеди-
неното кралство и намаляването на 
броя на пациентите, първоначал-
ната стратегия на принципа AAA 
е полезна за голям брой пациенти, 
като първият контакт е чрез теле-
фонен триаж.

Последиците от този подход 
към спешната дентална помощ са 
широкообхватни и значими за па-
циентите и денталните служби на 
NHS. Телефонният триаж от про-
фесионалист чрез внимателно раз-
питване за признаци и симптоми, 

въпреки най-добрите усилия, може 
да не даде ясна клинична картина 
на проблема без физическо или 
рентгенографско изследване. При-
теснението е, че антибиотиците и 
аналгетиците могат да бъдат пред-
писвани на лица, които може да не 
се нуждаят от тях или наистина да 
са предвидени при условия, при 
които те може да не са ефективни. 
По-нататъшно съображение е в 
това, че е промяна в подхода към 
предписването на антибиотици в 
този очевидно труден момент за 
NHS. Националният институт за 
здравни грижи и високи постиже-
ния публикува насоки, насочени 
към управление на прекомерното 
предписване на антибиотици, за 
да се предотврати антибиотичната 
резистентност и нейните последи-
ци.41 Такива практики могат да 
доведат до непредвидими после-
дици за пациента при бъдещото им 
управление на здравеопазването.

Проблемът засягащ пациенти-
те, при които това е неефективно, 
е, че резултатът е повтарящи се 
симптоми и заболеваемост. Анти-
биотиците, без последващи грижи, 
като например осигуряване на ен-

додонтско лечение или екстракция 
(ако е показано), могат да доведат 
до антибиотична резистентност, 
което потенциално ще направи 
всяко бъдещо лечение по-голямо 
предизвикателство. Като такива, 
ние вероятно ще управляваме на-
следството на този нещастен пери-
од в продължение на много годи-
ни напред. Всъщност пациентите, 
които предприемат пътя на AAA за 
лечение, са по-склонни да получат 
достъп до ендодонтско лечение, 
вместо екстракция, с надеждата да 
запазят зъба.

Въпросите за финансиране, 
свързани с ендодонтията на NHS, 
са цитирани отдавна.42 

В резултат на широко разпрос-
траненото осигуряване на антиби-
отици и вероятната антимикроб-
на резистентност, което следва, 
можем да видим огромен ръст в 
нуждата от ендодонтски услуги и 
следователно, увеличаване на на-
товарването върху вече споради-
чен достъп до ендодонтия за вто-
рични грижи за зъби, насочени за 
първично лечение или за повторно 
лечение на кореновия канал.43

Превод от английски език, Ру-
мен Радев, VI курс, ФДМ-София
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През февруари 2020 г. прелетях 
над Северния полярен кръг. 
Освен магията на Якутия бях 

изненадана и от първите сведения за 
COVID-19. Все още не знаех, че това 
е последното далечно пътуване за 
годината, която едва започваше. Ви-
русът навлезе в живота ни, предиз-
виквайки сътресения и промени. Все 
още неизвестните са много. 

Липсата на стратегия действа зле 
на психиката ни. За мен гладът и пъ-
туването са най-добрите лекарства. 
Вместо да въздишам по липсата на 
звук от излитащ самолет се насочих 
към следите от древни цивилизации, 
населявали нашите земи. Търся сле-
дите на траките и още по-назад във 
времето. Следите изчезват, каквито и 
да са. Времето не прощава. Камъкът 
е най-устойчив, носи спомен, посла-
ние и разказ… Принуждава ни да се 
замислим за нашата преходност. 

Виждам обработени камъни с 
неизвестни технологии и неразби-
раемо предназначение. И се питам 
защо създателите ги няма. Техноло-
гично са били във висините, а защо 
са изчезнали? Потоп (катаклизъм), 
използване на непознати енергии в 
неправилна посока или нещо като 
COVID-19 в атака. Няма вечни ци-
вилизации. Създаване, възход и па-
дение. Извод: Няма време да чакаме 
самолетите да излетят. 

ДА ПООБИКОЛИМ 
БЪЛГАРИЯ

Източни Родопи са с концентрира-
но присъствие на т.нар. светилища. 
По интернет се запознах с родопския 
пътешественик Венцислав Стайков. 
Двете му книги „Скалните кошери“ 
и „Магичният свят на Източните Ро-
допи“ увлекателно разказват за мис-
териите, хората и светилищата.

Пътувах до Крумовград със се-
мейната кола на Петя и Юлиян Ми-
хайлови, собственици на „Екодент“, 
яко запалени любители на древни 
камъни. Освен последното, нас ни 
обединява и уважението към Ерих 
фон Деникен. Той е обиколил много 
от световните мегалити и говори за 
извънземния им произход. 

И така в ден, петък около 16:00 
часа се паркирахме в Крумовград – 
малко симпатично градче в полите 
на Източните Родопи. Оранжевото 
семейно хотелче „ВиА“ в центъра 
на града стоеше редом до модерен 
стоматологичен кабинет на д-р М. 
Имам. Венци ни очакваше. Грабнах-
ме раниците и право към село Рогач. 
Без водачач, и GPS координати да 
имахме, бихме загубили много вре-
ме за намирането на гробницата.

В. Стайков е обикалял години и 
продължава да открива и открива. 
Готов е на всеки любител да покаже, 
разкаже и най-вече да популяризира 
древната история. Видяхме изсечени 
гладки конкавни странични стени на 
кухина с под, вход и гладка стена в 
дъното. Отгоре е имало капак или 
похлупак при достатъчна височина. 
Дали е гробница, или не е, ще раз-
берем, когато се промени традицион-
ният начин на мислене. Ако техният 
свят е бил без нашите богове (ре-
лигии), страхове, енергии…, тогава 
какво? Различен свят, различни нуж-
ди, различни потребности. Всеки от 
нас си блъска главата и как за секун-
ди иска да зърне времето на експло-
атация на така наречената гробница. 
След всяка среща с древността въ-
просите стават повече от отговорите. 
Прибирайки се развълнувани в хоте-
ла, се видях с колегата, който ми обе-
ща изненада следващата вечер.

Втори ден. Радвам се, че Венци 
има много почитатели от цялата 
страна. Събраната група се насочи 
право към Ковил, един от най-голе-

мите светилищни комплекси в стра-
ната. Може да го срещнете като Ак 
Кая. Името „Ковил“ идва от едно 
сухоустойчиво жилаво растение със 
същото име. Някъде ще го срещнете 
и като „Коил“. Ковилското плато за-
почва от село Ковил и се разпростира 
до седемте махали на село Джанка. 
Ние доближихме махала Церовник. 
Изобилие от каменни съкровища и 
много истински полускъпоценни 
камъни. Почти 40 градуса, с малки 
ранички на гръб, заредени с вода, и 
в колона по един. Възклицанията и 
емоцията съпътстваха пътя ни през 
камънака. Балансиран триножник, 
Богинята-майка, много щерни, още 
почти в селото. Следват водосборни 
басейни, символичен некропол, ша-
рапани… Родопският пътешестве-
ник е открил голям откъс от прециз-
но изрязан камък, дублиращ зъбчато 
метално колело – нарича го гребло. 
Колко хилядолетия това чудо е лежа-
ло тук. Един чудак го прави видим за 
съвременния свят. „Венци, мислех 
да ходя в Индия, в Елора, за да видя 
подобни прецизни каменни съоръ-
жения. Ти го намираш и ни го подна-
сяш наготово. Колко жалко, че архе-
ологията е девета дупка на кавала.“

Вървейки към пететажната пира-
мида още мислех за определената от 
мен като каменна зъбчатка или греб-
лото на Венци. Може би е бил каме-
нен диск с диаметър около 2 метра, 
дебелина 20 сантиметра, занулен по 
окръжността, която е с абсолютно 
равномерно изсечени зъбци…

Пирамидата е монолитна построй-
ка, пететажни, обработени скали, 
много измити ниши, на върха така 
наречената площадка на жреца, 
стъпката на великана, много щерни 
и най-отгоре каменен орел с огромни 
разперени крила. Разбира се, сни-

мах се върху крилата. След всички 
чудесии се насочихме към основно-
то плато Ковил. Мале, колко много 
улеи, канали, щерни, стъпала между 
нивата… Дали не е фабрика на от-
крито за добив на злато? Дали не е 
древна слънчева батерия? Дали не е 
вид енергиен източник? 

Георги Димитров и Александър 
Фол определят възраст на каменни-
те съоръжения около 2000 години. 
Проф. Ани Радунчева ги връща 7-8 
хиляди години назад. А защо не от 
времето на Потопа? 10-15 хиляди 
години преди н.е. В Ковил има еле-
менти, близки до „костенурките“ на 
село Фотиново. Създателите с лекота 
са формирали камъка. След зъбчато-
то каменно гребло ме изненадаха 
древните каменни кладенци с много 
прецизна зидария. Дълбочина около 
10 метра. На крепостта Овеч, Прова-
дия, кладенецът е дълбок 79 метра. 
Няма достъп. Тук на сухото плато с 
привършени водни запаси пихме без 

притеснение от кладенеца. Вадихме 
с кофа на въже бистрата вода. На 
нивото на земята зидарията на тес-
ния кладенчов кръг се прегръща от 
монолитен каменен квадратен блок 
със страна 2 метра. Над земята има 
монолитно цилиндрично гърло като 
завършек над зидарията. Отгоре ка-
менен капак. На това сухо място ви-
дяхме два такива кладенеца. Покрай 
нивите, бунарите от по ново време са 
полуразрушени, водите изчезнали, а 
в тесния идеален реден каменен кръг 
на 10 метра дълбочина блести извор-
ната вода.

Ще ви разкажа за класацията на 
Венцислав Стайков за шарапаните, 
най-често срещната обработена ка-
менна форма. Името идва от турска-
та дума „шарап“, означаваща „вино“. 

КАМЕННИ  
СЪДОВЕ ЗА ВИНО?

1. Големи шарапани с правилна 
форма и улей, водещ в кладенче, в 
което се излива течността.

2. Шарапана за жертвоприноше-
ния – течността от улея се излива 

направо на земята.
3. Шарапани – рударници за добив 

и промиване на руда.
4. Шарапани – ритуални, на каска-

ден принцип.
Потъването на пластовете и на-

трупаните хилядолетия са изменили 
първоначалния им облик. Аз лично 
не ги свързвам с вино и жертви. Ва-
жното е, че са много по нашите земи 
и хора като Венци ги рекламират и 
ни карат да търсим отговори.

Вечерта се прибрах в Крумовград 
и д-р М. Имам ме срещна с д-р Сабри 
Юмеров Алиев – първият местен 
стоматолог в Крумовград, който 20 
години е работил в България, после 
„Голямата екскурзия“ го е завела 
в Истанбул и следват още 20 годи-
ни стоматологичен труд. Завършил 
с 5,45 в София, състудент е на д-р 
Марияна Златарова и д-р Иван Чо-
лаков от Варна. Ученик на великия 
Апостол Стратиев и се гордее с това. 
През зимата се прибира в луксозния 

си дом в Истанбул, а лятото си е в 
Родопите. Изхвърлен принудително 
от България, той продължава да го-
вори с любов за хората и първата си 
родина. Мотото му: „Вместо да се 
напивам, предпочитам да изживявам 
всеки момент“. Желая му здраве и да 
се наслаждава на свободата, която 
годините му отреждат.

Трети ден: По утринна хладина се 
насочихме към крепостта Асара до 
рудник Звездел на село Звездел до 
махала Крепост. Върху древен, може 
би тракийски храм, се издигат кре-
постни стени и основите на две кули. 
Видях бледи следи от обработени ка-
мъни. От височината гледах тъжно 
към неработещия рудник Звездел. В 
Родопите се спъвах в опал, аметист, 
планински кристал, а мините съби-
рат прахоляк или чакат да се закупят 
на безценица. Нямаше да бъда тол-
кова разочарована, ако преди това 
не бях видяла красивите халета на 
Дънди Прешъс Металс – междуна-
родна минна компания от Канада с 
цел придобиване на проучвателни 
площи и находища с полезни изко-
паеми, проучвания, разработване, 
добив и преработка на руди и бла-
городни метали. Пише, че работят в 
България, Канада и Намибия. Когато 
обикалям по света, все за тях чувам. 
Когато от Мадагаскар си купувах би-
жута, ми обясниха, че най-доброто 
отива в Канада и само 2% остават за 
тях. Същото е в Африка. Едва ли е 
по-различно и тук.

Без да се усетим, стана обед. То-
плината ни подгони към следващия 
обект – Великденските ниши. Инте-
ресното е, че колоната се водеше от 
млада китайка – Шаогуан, съпруга 
на Здравко Михайлов, син на Юлиян 
Михайлов. Не се оплака по сипеите 
и тръните. Живяла на 34-тия етаж в 
Xi-an и разхождала се по терасирани 
пътеки, сега опознаваше истинската 
природа.

Великденските ниши са на много 
труднодостъпно място. Без водач е 
абсурд да се намерят. Минералният 
състав на скалата оцветява огромни-
те ниши. Прецизна феерия, изклю-
чително точна изработка и мисте-
рия. След нишите в късния следобед 
слязохме до Дюшеме дере, но не се 
разхладихме. Вода по природната 
каменна каскада нямаше. Ходете там 
през пролетта.

СРЕЩА С Д-Р М. ИМАМ

Вечерта имах среща с д-р М. 
Имам, известен зъболекар в Кру-
мовград. Отличник на Факултета по 
дентална медицина в Пловдив през 
2001 г. С очите си видях как се е сра-
снал с работата си. Когато сутрин 
заминавах по камъните и вечер се 
прибирах, докторът беше все в ка-
бинета. Опита се да ми обясни, че 
настройките за работа са зададени 
още в детството. Съвместявал е тю-
тюна и училището. Когато е студент, 
след последния изпит, е оставал една 
седмица в общежитието, за да глътне 
въздух, и отново на тютюна. Работа-
та и семейството осмислят живота 
му. Смешните случки в кабинета оп-
ределя като работни украшения. Го-
ворихме за обезлюдяването, здрав-
ната система, проблемите в работата 
ни… Позитивизъм, работохолизъм 
и признанието „В края на краищата 
съм доволен.“ Наслука, колега.

Пети ден: Плетената или Чит Кая 
над село Лисиците, село без път. 

Единствено по въжен мост над на-
чалото на яз. Студен кладенец се 
добрахме до голямата селска чешма 
и първите къщи. Улици няма. Въз-
растните хора сякаш са се сраснали с 
бедната почва на родната земя. Деца-
та им са по света или големите гра-
дове. Местният козар отглежда 269 
бройки. Романтика и безмилостен, 
безкраен труд. Заплащане по програ-
ма почти никакво. Всичко се движи 
на самотек. Партии, политици и тем 
подобни с удоволствие бих ги коман-
дировала точно в това китно, бедно 
откъснато от света източно родопско 
село. Само един ден! Ще им платя и 
пътните, защото път няма.

Да продължим, защото ме налег-
наха лоши мисли. Например какво 
ли правят, ако имат стоматологични 
проблеми.

Прекосихме селото и през изоста-
вените ниви хванахме посоката към 
височината на платото. Венци ни по-
веде по пътека с нормална денивела-
ция. Показа ни и доста стръмен дос-
тъп. Когато слънцето огряваше Чит 
кая, ние се оказахме в подножието 
й. Е, велика работа. Обем, височи-
на, изваяни пазители, ниши… Това е 
фрагмент от всичко, до което се до-
коснахме по време на това пътуване. 
Замахът на древното строителство, 
образът на пазителите, са разми-
ти във времето, но продължават да 
стряскат конвенционалния ни начин 
на мислене! Древна камноделска 
дейност – да! Всички други разсъж-
дения са мъгла. 

Венци, ние трябва да се доберем 
до Варна, а дали ни се тръгва?

Ако поискаш, намираш начин. Ако 
не искаш – намираш причина.

И така само след седмици ще бъ-
дем отново заедно по следите на 
древните. Който иска координатите 
на водача, да ми се обади.

Д-р Н. Читалова
Любител на световни 

и Родопски пътувания

СВЕТИЛИЩЕ КОВИЛ И  
СЪБРАТЯ В РАЙОНА НА КРУМОВГРАД

Ако поискаш, намираш начин. Ако не искаш – намираш причина
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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

БЛИЦ

АНТИТЕЛАТА СРЕЩУ  
К-19 – САМО ЗА 5 МЕСЕЦА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ЮЖНОКОРЕЙСКО 

ЛЕКАРСТВО

 Още едно проучване показва, че те не се 
задържат за дълго в организма

Южнокорейската фармацевтична 
компания Celltrion съобщи, че 
експерименталното ѝ лекарство 

показва поне 44% подобряване на времето 
за възстановяване от болестта, макар и сред 
ограничен брой хора. Тя се надява да получи 
от властите там условно одобрение за извън-
редна употреба на медикамента CT-P59 до 
края на годината.

Той се цели в повърхността на коронави-

руса, за да му попречи да се прикрепи към 
човешките клетки. За създаването му се из-
ползват копия на антитела, създадени от чо-
вешки организъм.

Компанията има разрешение за експери-
менти от третата, последна, фаза за одобря-
ване на лекарство. Те ще бъдат направени 
върху 1000 безсимптомни пациенти и таки-
ва, които са били в близък контакт със за-
разени.

Антителата срещу новия коронавирус 
могат да се запазят в организма на 
прекаралия инфекцията до пет месе-

ца. До тези заключения са стигнали експерти 
от Американския медицински център Маунт 
Синай (Ню Йорк) в проучване, публикувано 
в списание „Science", съобщиха агенциите.

В проучването са участвали над 30 хиляди 
души. Уточнява се, че антителата могат да 
се запазят в организма до пет месеца, ако па-
циентът е прекарал леко или умерено забо-
ляване. Основната функция на хуморалния 
(чрез антитела) имунитет е да предпазва от 
въвеждането, размножаването и разпростра-
нението на генетично чужд материал (бакте-
рии, вируси и др.) в организма. По време на 
заболяване след заразяване с COVID-19 се 
формира и клетъчен имунитет, в който анти-
телата не участват, припомнят учените.

Наскоро проучване в Англия също уста-
нови, че антителата, създадени в организма 
след коронавирусната инфекция изчезват 
бързо и на тях не може да се разчита за дъл-
готраен имунинет.
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Перфектни естетични реставрации с Charisma Diamond ONE

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,  
0886 229762; 0888 519 790 �������������

�����������

WHITEsmile® 
made in Germany

ЕСТЕСТВЕНА КРАСОТА БЕЗ ИЗБОР НА ЦВЯТ. ЛЕСНО!
Един цвят  
за всички цветове –  
благодарение на 
адаптивното 
съчетаване със 
светлината 
(adaptive light matching)

Charisma Topaz ONE и Charisma Diamond ONE определят цвета на реставраци-
ята, като абсорбират светлинните вълни, които се отразяват от околната 
зъбна тъкан.
Charisma Topaz ONE и Charisma Diamond ONE се смесват безпроблемно с окол-
ната зъбна тъкан, независимо от цвета на зъбите, което позволява възстано-
вяването просто да изчезне. Това прави по-лесно от всякога постигането на 
изключително естествени обтурации в оклузалната област.
Можете да се доверите на новия вид Charisma ONE - тя е добре позната с из-
ключителните си качества вече повече от 10 години.
Това са качествата на Charisma Diamond и Charisma Topaz. Като тях Charisma 
ONE има същата уникална комбинация от висока якост, минимално свиване и 
минимален стрес след полимризация като Charisma Diamond. Тези физико-ме-
ханични качества са добре документирани и има хиляди тестовете описани в 
многобройни клинични студия.
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Препариран и оформен кавитет
клиничен случай на: Dr. Marco Veneziani

HydroVitalityТМ
Инхалатор, произведен от Water Fuel 
Engineering
Генерира окси-водородна газова смес
(66% водород и 33% кислород)

Медицински изследвания през последните  
две десетилетия показват, че окси-
водородът е полезен за здравето.

A

B

C

D

 Молекулярният водород е най-мощния ан-
тиоксидант познат на науката.Водородът е 
извънредно уникален, тъй като има способ-
ността да действа на клетъчно ниво. 

 Инхалации с оксиводород – ефективна 
терапия:

 срещу всички видове патогени;
 значително подобрение при заболявания и 

състояния, които са силно свързани с възпа-
лението, включително астма и сърдечно-съ-
дови заболявания;

 селективно намалява хидроксилния ради-
кал, най-цитотоксичния от реактивните 
кислородни видове и ефективно защитава 
клетките.
 Като най-мощният антиоксидант влияе 
върху хронични заболявания като рак, сърдеч-
ни заболявания, инсулт, болест на Алцхаймер, 
ревматоиден артрит и катаракта.

 Антиоксидантните и противовъзпали-
телни ефекти подобряват значително ка-
чеството на живот.

 Ускорява метаболизма, освежава кожата.

 Гарантирана биосъвместимост: Новата 
уникална огранична матрица TCD-matrix, за-
меня изцяло  bis-GMA матрицата и затова 
Charisma ONE е изцяло свободна от BPA-ос-
татъчни мономери.

 Дълготрайни възстановявания: Уникална-
та TCD-матрица и оптимизираната нанофи-
лерна система правят  Charisma Diamond и 
Charisma ONE изключително устойчиви на 
дъвкателно натоварване. Това минимизира 
фрактурите по реставрациите, които заед-
но с вторичните кариеси са основната при-
чина за провала на реставрациите.

Оклузални кавитети в различни цветове запълнени с Charisma Topaz ONE Shade
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ПРОДАВА

Продавам/давам под наем апарта-
мент 94м2 със статут на дентален ка-
бинет. Самостоятелен вход, частично 
обзавеждане. Гр. Варна, ж.к. Вл. Вар-
ненчик, тел. 0888951294

Продавам работещ ЮС-7М, смене-
ни шлаухи Мидуест, компресор, приле-
жащи шкафчета – 350 лв., намира се в 
гр. Сливен - 0888406208 д-р Димитров

Продавам зъболекарска машина, 
стол за пациента, Флекс, модел Алтер-
натив. Машината е с вграден ултраз-
вуков скалер, въздушен микромотор, 
турбинен шлаух със светлина,т рифунк-
ционална ръкохватка и стол за стома-
толога. Юнитът е в добро състояние  и 
функционира напълно. Сменена е по-
ради обновяване на кабинета. Възмож-
ност за оглед - Хасково. Цена: 2000лв.
Тел: 0888 605 918.

Продава се необорудван дентален 
кабинет, 23 кв. м, статут, разработен над 
25 години. Варна тел. - 0889 705 762

Продавам стоматологична машина 
Медия ЮС-5. Напълно рециклирана с 
претапициран стол за пациента, заедно 
със сух стерилизатор. Цена по договаря-
не. Тел.: 0877729309 

Зъболекарка машина Медия-7-но-
ва, запазена, сух стерилизатор, шкафо-
ве, масички, клещи, лостове, зъботе-
хнически мотор с гъвкав вал. За контакт 
тел: 087729309. 

Продавам машина за шприцване 
на пластмаса за подвижни протези 
Flexpress на фирма Myerson - амери-
канска, закупена нова от Миплант. На 3 
години - малко употребявана. Цена 3000 
лв. За контакти д-р Татяна Карагенска 
0888714519

Продавам проявителна машина 
Periomat на фирма Durrdental за рентге-
нови филми с размер 3 x 4 и функция 
изсушаване. Едновременна обработка 
на до 8 филма. Цена 1000лв. За контакти 
д-р Татяна Карагенска 0888714519

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

Продавам амалгамобъркачка с доза-
тор, стоматологична масичка и ултраз-
вук. Телефон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

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

Продавам дентална практика в Па-
зарджик, оборудвана и работеща, от-
лична локация, 2 кабинета с 2 санитар-
ни възела. За контакт - 0888 833194 или 
sms (след 20h)

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

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по до-
говаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 
0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен 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 ин-
формация: 0898 740 145

Продава се стоматологичен кабинет 
(оборудван) Център, гр. Пловдив  55000 
EUR (1100 EUR кв. м.); Квадратура: 
50кв.м.; Вид строителство: Тухла. Теле-
фон за контакт:0888 626883  

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет или части от него. 
Тел: 0898 544847

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдава се смяна под наем в дено-
нощен спешен кабинет по дентална ме-
дицина в гр. Пловдив. За информация: 
Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р 
Славова – 0885/ 84 48 42

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

Дава се под наем оборудван стомато-
логичен кабинет в София, ж.к. "Надеж-
да" IV-та част, тел. 0898294003.

Отдавам под наем напълно обзаведен 
и оборудван стоматологичен кабинет в 
идеалния център на град Разград. Теле-
фон за контакти: 0889228852, и ел. поща 
peatanasova@abv.bg , Д-р Атанасова.

Общински дентален център гр. 
София в 7-мо ДКЦ-партер, отдава под 
наем 2 смени в отделни и оборудвани 
дентални кабинети. Справки делнични 
дни на място или на тел. 02/ 8033951-су-
трин и тел.02/8033953 

Давам под наем напълно оборудван 
стоматологичен кабинет на ул. Позита-
но, град София - за контакти 088 60 90 
686

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

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

Давам под наем оборудван дента-
лен кабинет в гр. Пловдив. За контакти: 
0898 35 75 34 – Д-р Петрова

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

Давам под наем стоматологичен 
кабинет (самостоятелна сграда) със са-
нитарен възел, чакалня и самостоятелен 
вход. Kабинетът е в ЖК „Тракия“ и е 
работил като денонощен. Месечен наем 
400 лв. Тел: 0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асе-
новград. За контакти: 0877 12 94 84

ТЪРСИ:

Лекар по дентална медицина търси 
работа на смени или смяна под наем в 
гр. Асеновград или околността. За кон-
такти: 0884 72 92 41

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

Предлага работа в четири нови, 
оборудвани самостоятелни дентални 
кабинети.

тел: 0878124620, 0878124622

СКРЪБНА ВЕСТ

IN MEMORIAM

БЛИЦ

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

годишнини на д-р Христина Юрукова, д-р Даниела 
Андреева и д-р Мехмед Кьосов, като им пожела-
ва  здраве, много късмет, лично щастие, истински 
хора до него , чудесни мигове  , много лични и про-
фесионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

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

Акад. Попов е ос-
новоположник 
на имплантоло-

гията в България, който 
има изключително го-
лям принос за развитие-
то на денталната меди-
цина в страната ни.

Той бе ерудит и естет 
с изключително чувство 
за хумор 

Дълги години е бил председател 
на Специализирания научен съвет 
по стоматология и лицево-челюстна 
хирургия при Висшата атестацион-
на комисия на Р България. Роден е 
в град Сливен. Завършил е Стомато-
логичния факултет на Медицинска-
та академия (сега Факултет по ден-
тална медицина) и Биологическия 
факултет на Софийския универси-
тет. Специализирал в Швеция, Да-
ния, Англия, Русия, Германия, Ита-
лия. Дългогодишен преподавател в 
стоматологичните факултети в Со-

фия и Пловдив. Автор е 
на стотици публикации 
в България и чужбина, 
на 18 научни и учебни 
книги, на изобретения 
и патенти. Научен ръко-
водител на 14 защитени 
дисертации в страната 
и чужбина (5 в облас-
тта на имплантологията 
и 9 – на зъбопротези-

рането). Член на български и чуж-
дестранни редакционни колегии на 
специализирани списания. Създава 
оригинални методи за зъбопротези-
ране, инструменти, уреди и пособия 
за зъболекарска практика. Пет него-
ви метода са преоткрити в чужбина 
и отпечатани като новости (15–25 
години след публикуването им в 
България).

Почетен председател на Българ-
ската асоциация по орална имплан-
тология и на други професионални 
формации. Член на авторитетни 

международни организации, асо-
циации и др. Акад. Попов е поче-
тен гражданин на Сливен. Доктор 
хонорис кауза на Пловдивския ме-
дицински университет, носител на 
най-голямата награда на Варнен-
ския медицински университет, но-
сител на златния почетен знак към 
Министерството на здравеопазва-
нето, носител на най-високите от-
личия на БАН  От 1995 г. е член-
кореспондент на БАН (медицински 
науки). От 2003 г. е академик на 
БАН (медицински науки). Дейст-
вителен член на Международната 
академия по зъболекарство и на 
Руската академия по естествени 
науки.

За изключителните си заслуги 
акад. Попов бе удостоен с орден 
"Св. Св. Кирил и Методий" - първа 
степен. 

Поклон пред паметта му!
УС на БЗС

ПОЧИНА ПОЧЕТНИЯТ ЧЛЕН  
НА БЗС АКАД. НИКОЛАЙ ПОПОВ

На 2 ноември 2020 г. ни напусна 
академик Николай Попов

НА 13 ОКТОМВРИ 2020 Г. НИ НАПУСНА 
ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ КРУМОВА
Доц. д-р Емилия Крумова (1934-2020 г.)

Посветила живо-
та си на науката, 
тя беше дълго-

годишен преподавател 
и основоположник на 
катедрата по Детска 
стоматология към Сто-
матологичен Факултет 
на ВМИ- Пловдив. През 
1972 г. е назначена като 
асистент в Катедра по 
терапевтична и детска стоматоло-
гия при Стоматологичен факултет 
–Пловдив. След създаването на 
самостоятелна Катедра по детска 
стоматология през 1974 г. доц. 
Крумова става първият редовен 
асистент в новата катедра. Защи-
тава кандидатска дисертация през 
1987 г. на тема „Хроничен катара-
лен гингивит при деца в предучи-
лищна и училищна възраст“  и се 

хабилитира за доцент 
през 1989 г. в Катедра 
по детска стоматология 
– Пловдив. През 1994 
г. преминава в пенсия. 
От 1994 г. до 1999 г. е 
хоноруван доцент в ка-
тедрата. 

Като хабилитиран 
преподавател в Катедра 
детска стоматология, 

доц. Крумова е член на Факултет-
ния съвет на Стоматологичен фа-
култет – Пловдив, на Държавната 
комисия за специалност по Детска 
стоматология, ръководител е на 
специализанти по Детска стомато-
логия, участва в провеждането на 
краткосрочни тематични курсове 
по следдипломно обучение по Дет-
ска стоматология, рецензент е на  
дисертационни разработки.

Изключителен педагог, знаеше и 
обичаше да раздава знание. Учи-
тел по душа - с търпение обяснява-
ше на своите студенти тънкостите 
на детската стоматология.

Изключително етичен и сърде-
чен колега, винаги готова да помог-
не на по- младите, тя остави светла 
диря в детската стоматологична 
наука и практика на Стоматологи-
чен факултет – Пловдив, в сърцата 
на своите студенти и колеги.

Благодарим ти, Доц. Крумова!
Светла ѝ памет и поклон пред 

учителя!!!
От колектива на 

Катедра по 
Детска дентална медицина

Факултет по 
Дентална медицина 

МУ- гр.Пловдив 

ТЪЖНА ВЕСТ
С прискърбие съобщаваме, че на 12.11.2020г. ни 

напусна, обичаната от всички нас д-р Айлин Джев-
дет Адем. Отиде си един всеотдаен, енергичен и 
справедлив човек. Нека я запомним с добро и с ве-
чната усмивка на лицето й.

УС на РК на БЗС Кърджали

Първата ефективна ваксина срещу коронавирус 
може да предпази повече от 90% от хората от 

Covid-19, показва предварителен анализ. Производи-
телите - американската компания "Пфайзер" (Pfizer) и 
германската "Бионтек" (BioNTech), определиха днеш-
ния ден като "велик за науката и човечеството", съоб-
щи Би Би Си (BBC). Тяхната ваксина е тествана вър-
ху 43 500 души в шест държави и не се споменава за 
отрицателни странични последици. Двете компании 
планират да кандидатстват за спешно одобрение и за 
използване на ваксината до края на месеца. Ваксина-
та - заедно с по-доброто лечение - се разглежда като 
най-добрия начин да се измъкнем от ограниченията, 

наложени върху целия ни живот, отбелязва Би Би Си. 
Около дузина са ваксините в последния етап на тест-
ването - известен като изпитване във фаза 3 - но това е 
първото, което показва резултати.

*Заглавието е авторско перифразиране на стиха 
от Данте „надежда всяка тука оставете“

НАДЕЖДА ВСЯКА ТУКА НАМЕРЕТЕ*
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