НА 20 ДЕКЕМВРИ СЕ НАВЪРШВАТ 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
ИЗСЛЕДВАНЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ТОВА, КОЕТО ПРАВЯТ
ЗЪБОЛЕКАРИТЕ ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ ...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛАЙН ДИГИТАЛНИ
АЛАЙНЕРИ ЗА ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ

През юни изследователите на ADASRI и HPI поканиха
американски зъболекари, практикуващи предимно в
областта на общественото здраве и в частните практики, да участват в уеб проучване, обхващащо въпроси,
свързани със симптомите с инфекция с COVID-19,
процедурите за контрол на инфекциите...

Интересът към алайнерите и приложението им в съвременната ортодонтия е
забележителен. Днес 15–20% от общия
брой ортодонтски пациенти се лекуват с
алайнери. Технологията на алайнерите е
революционна промяна в ортодонтията,
която предизвиква трансформация на
конвенционалното мислене за това как

ортодонтът движи зъбите.
Изпитаните във времето концепции за
костната биология, биомеханика, опора
и оклузия са валидни, но в XXI век –
век на цифровите технологии, клиницистите трябва да се научат да прилагат тези
принципи и в областта на дигиталните
технологии...

ВДЪХНОВЕНИЕТО Е МАГИЯ,
КОЯТО ТИ ПРИДАВА
СИЛА ДА ПОСТИГНЕШ ЧУДЕСА

Казвам се Анна Владимирова Кабанова. Завърших
стоматологичен факултет гр. Пловдив през 1985
година. Понастоящем живея в гр. Поморие и работя в
три кабинета: гр. Ахелой, гр. Несебър и с. Просеник.
Специализирала съм поливалентна стоматология и съм
на индивидуална практика.
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО И ЗДРАВА НОВА
2021 ГОДИНА!
Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,
Настъпват едни от най-хубавите и светли празници, които чакаме с нетърпение и надежда!
Тази година те ще бъдат по-различни, по-камерни, може би
само в тесния семеен кръг, но все пак празнични и изпълнени с
оптимизъм.
От името на Управителния съвет на БЗС и лично от мое име
бихме искали да отправим своите благопожелания за здраве, спокойствие, но и повишено внимание към нестихващата епидемия.
Мнозина от лекарите по дентална медицина ще отправят своите
грижи и мисли и към многобройните си пациенти. Нека запазим
надеждата за по-добри времена, като я предадем и на лекуваните
от нас, защото надеждата е предпоставка и част от всяко високоефективно лечение. Както церим тялото, така и душата, двете са
неизменно свързани.
Все още не можем напълно ефективно да контролираме епидемията, но можем да контролираме отношението към себе си и помежду ни. Трудно се намират нови насоки и нови възможности в
това време на изпитание. Нека подкрепяме заедно, като съсловие,
всички градивни усилия за подпомагане на практиките и сигурността на денталните екипи и пациентите. Това, от което се нуждаем, е малко и разбираемо. Може би най-важното е осъзнаването
от колко малко наистина се нуждаем в материалния ни свят.
Българският зъболекарски съюз успява, въпреки изключително
трудната ситуация, да бъде обединяваща и защитаваща опора на
всички лекари по дентална медицина в България.
Най-вече да бъде в помощ на своите членове изпаднали в тежка
житейска ситуация, когато това наистина се налага.
Пожелавам на всички колеги, на техните близки и скъпи хора
здраве, късмет и съпричастност!
Някои от колегите вече я показаха на практика с участието си в
борбата срещу епидемията, въпреки че реално погледнато всеки
един от нас в кабинета си воюва срещу заразите. И то не само
срещу коронавируса.
Нека посрещнем Рождество Христово и Нова година с надежда
и упование за по-добри дни!

осигури здраве на зъбите е
НАЦИОНАЛНА
устната хигиена

ПРОГРАМА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА

#КАЛЕНДАР

ВЪВ ВРЪЗКА С АНЕКС НА
НРД 2020-2022 Г.
n Запазват се увеличените с 10% цени за дентални дейности постигнати и разписани в последния
сключен Анекс от месец декември на НРД 20202022 г.
n Запазват се заплащанията за работа в неблагоприятни условия – извънредна епидемиологична
обстановка, в размер на 85% до официалната отмяна на същата от МЗ, съгласно подписан Анекс
от 06.04.2020 г.

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

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 проведе Четвърти Научен конгрес на ФДМ – Пловдив
съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – 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.

Д-р Николай Шарков,
Председател на УС на БЗС

Най-лесният
ГОДИШЕН
ФОРУМначин да се

WWW.BZS.BG

n Предвид сложната ситуация и тежката епидемична обстановка, двете страни (БЗС и НЗОК) се
договарят да не правят промени в текстовата част
на НРД 2020-2022 г. (повече информация на стр. 2)

Meliora spero - Надявам се на най-доброто!
Бъдете здрави!
Бог да ви благослови!

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ВАКСИНИРАНЕТО

В ПЪРВАТА ФАЗА
ПОПАДАТ И ЛЕКАРИТЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРЕДСТОЯЩО

ВАКСИНИ, БУСТЕРНИ
ВАКСИНАЦИИ И
ПАСПОРТИ ЗА ИМУНИТЕТ

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА СТАНАХА
ДОБРОВОЛЦИ В КОВИД
ОТДЕЛЕНИЕТО НА
ВИДИНСКАТА БОЛНИЦА

Д

На 03.12.2020 г., през онлайн платформата
Zoom, БЗС проведе Годишен форум във връзка с „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18
г. в Република България”. Въпреки трудната
епидемична обстановка Програмата за 2020 г.,
която е сложен механизъм, бе проведена.

Какво трябва да стр. 26
знаят родителите за
поддържане устната хигиена
на своите деца?

Националният план за ваксиниране срещу
Covid-19 е разработен с участието на eксперти
от Министерството на здравеопазването, РЗИ,
ИАЛ, както и на водещи медицински специалисти и представители на БЛС, БЗС и БФС.
В момента в България има ваксини за 60 000
души, по данни на БЛС.

Ваксинациите срещу COVID-19 започват в Англия на 8 декември и скоро ще последват и другаде. Това е чудесна новина, но е само началото
на програма, която може да продължи до средата
на 2021 г., а и след това. Междувременно броят
на защитените от симптоматичен COVID непрекъснато ще нараства...
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оброволчеството е личен акт, израз на човещина и благородство. Прави се тихо,
скромно и мълчаливо. Но аз мисля, че добрия
пример си има име и трябва да се споделя. Колегите лекари по дентална медицина: д-р Петкана Поломска и д-р Страхил Станков, вече са
доброволци в КОВИД отделението на видинската болница. Има хора и хора. Рядко оставам без
думи...
Д-р Нели Драгинова,
председател на РК на БЗС-Видин
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg

София 1000, бул. „Витоша” № 12, тел.: 02/ 451 43 12; 02/ 451 43 13; 0988 136 900
0988 136 901; 0888 407 226; E-mail: office@bzs.bg; Website: www.bzs.bg

Дата: 09.12.2020 г.
Изх. № 755

До:
До:
До:
До:
До:
До:

Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателите на УС на РК на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК

До:
До:
До:
До:
До:

Уважаеми колеги,
Днес, 09.12.2020 г., в 08:00 ч., в Министерството на здравеопазването, се състоя спешна
среща, в която взеха участие зам.-министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК – г-жа
Жени Начева, проф. Петко Салчев – управител на НЗОК, д-р Йорданка Пенкова – подуправител на
НЗОК, д-р Николай Шарков – председател на УС на БЗС, д-р Светослав Гачев – зам.-председател
на УС на БЗС, д-р Георги Димов – зам.-председател на УС на БЗС, и д-р Борислав Миланов –
главен секретар на УС на БЗС. Срещата бе продиктувана от предложението на ръководството на
НЗОК да даде отговор на предложенията залегнали в разменената кореспонденция, свързани с
условията и решенията на КИПННРД по ЗЗО, взети по време на проведената телеконференция на
Комисията, които да бъдат включени в Анекса на НРД 2020-2022 г. Срещата протече в
конструктивен дух като и двете страни аргументираха своите писмени предложения и постигнаха
следното споразумение:
1. Запазват се увеличените с 10% цени за дентални дейности постигнати и разписани в
последния сключен Анекс от месец декември на НРД 2020-2022 г.
2. Запазват се заплащанията за работа в неблагоприятни условия – извънредна
епидемиологична обстановка, в размер на 85% до официалната отмяна на същата от МЗ, съгласно
подписан Анекс от 06.04.2020 г.
3. Предвид сложната ситуация и тежката епидемиологична обстановка, двете страни се
договарят да не правят промени в текстовата част на НРД 2020-2022 г. Подобни промени в
текстовата част ще бъдат извършени при спазване на всички разпоредби на Закона и устава на
БЗС, след приключване на извънредната епидемиологична обстановка.
Двете страни подчертаха, че въпреки сложните обстоятелства, до този момент диалогът
между тях е бил и ще бъде конструктивен, като запазват правото си, съгласно текстовете на НРД
2020-2022 г., да отстояват своите позиции.
С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на
БЗС

Д-р Георги Димов
Зам.-председател на УС
на БЗС
Председател на КРД на
БЗС

Дата: 26.11.2020 г.
Изх. № 734

Д-р Светослав Гачев Д-р Борислав Миланов
Зам.-председател на Главен секретар на УС
УС на БЗС
на БЗС
Председател на
КНА на БЗС

ГОДИШЕН ФОРУМ ВЪВ
ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНА
Най-лесният начин да се
ПРОГРАМА
ЗА е
осигури
здраве на зъбите
устната хигиена НА
ПРОФИЛАКТИКА
Най-лесният начин да се
ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
осигури здраве на зъбите е
устната хигиена
ПРИ ДЕЦАТА

Н

а 03.12.2020 г., през онлайн платформата Zoom, Българският зъболекарски съюз (БЗС) проведе
Годишен форум във връзка с „Националната програма за профилактика на
оралните заболявания при деца от 0-18-годишна възраст в Република България”.
Въпреки трудната епидемична обстановка Програмата за 2020 г., която е сложен механизъм, бе проведена. За реализирането и
трябва да се благодари на всички регионални координатори и изпълнители, както и на
председателите на РК на БЗС по места.
Безспорна благодарност и за партньори- данни от изследвания, извършени дейности
те на БЗС в лицето на Министерството на и анализирани резултати, Програмата предздравеопазването и на Министерството на ставлява стабилна основа за изграждане на
и цялостна
образованието и науката, които за поредна навици, действия
Какво трябва
дафилософия,
се до здравни
норми и за
поведение.
година подкрепиха една от най-успешните отнасящи
знаят
родителите
Д-р Николай Шарков, председател на БЗС
си програми.
поддържане
устната хигиена
Програмата е на Министерството на здра- и председател на Националния координана своите
деца?
на Програмата,
д-р Борислав
веопазването с партньорството на Минис- ционен съвет
терството на образованието и науката и на Миланов, главен секретар на БЗС, д-р Свеwww.oralnaprolaktika.bg
Гачев, зам.-председател на БЗС и
Българския зъболекарски съюз. По своята тослав
същност тази Програма е уникална не само член на Националния координационен съза България, но и за всички страни на те- вет, д-р Виктория Жекова, ръководител на
риторията на Европа. Нейната реализация кампанията за поставяне на силанти, която
и постигнати резултати имат пряко отно- е част от Програмата, представиха изпълнетелефон за информация
1 45 46
нието на Програмата
за 2020 г. на0800
Годишния
шение към оралното и цялостното здраве Безплатен
на нашите деца. Базирана на конкретни форум.

Какво трябва да
знаят родителите за

Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК

Уважаеми колеги,
В края сме на една изключително тежка година. Въпреки непредвидените
условия, причинени от пандемията COVID-19, всички ние положихме усилия и в
резултат от тях не позволихме да има непоправими последици за лекарите по дентална
медицина и техните практики.
В какво се изразява свършеното до тук?
1. Не допуснахме денталната медицина да бъде неглижирана за сметка на
болничната и извънболничната медицинска помощ по отношение на всички
мерки взети от правителството, а именно:
- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката за малък и
среден бизнес;
- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката 60/40;
- Изплащане на 85% от най-високата заработка на ЛДМ, сключили договор
с НЗОК.
2. Не допуснахме да бъдем заобиколени при взимане на решение за
увеличаване на цените с 10% за м. септември, октомври и ноември, въпреки
различната визия на НЗОК;
3. Положихме максимални усилия да информираме своевременно колегите чрез
страниците на в-к „ДентаМедика“, сайта на БЗС, фейсбук на БЗС и Нови
правила БЗС за всички възможни мерки в борбата срещу COVID-19.
Предвид изтичане на подписаните Анекси, както и приетия бюджет на НЗОК за
2021 г. на 25.11.2020 г. се състоя разширено заседание (телеконференция) на Комисията
по рамково договаряне и експертите към нея. В разширеното заседание участваха и
членове на Кризисния оперативен щаб на БЗС.
Комисията по рамково договаряне категорично застана зад действията на
членове на Комисията и резултата от тях, касаещи запазване на цените на денталните
дейности за м. декември такива, каквито са разписани в Анекса на НРД за м. септември,
октомври и ноември.
След проведени редица срещи с председателя на Надзора на НЗОК, г-жа Жени
Начева, за запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито
са за м. септември, октомври и ноември, както и 85%, Надзорния съвет на касата прие
нашите искане на заседание на Надзорния съвет проведено на 23.11.2020г.
На заседанието на Комисията по рамково договаряне бяха приети следните
решения:
1. Комисията по рамково договаряне да подпише нов Анекс за м. декември 2020
г., като цените на денталните дейности да останат същите като в Анекса от
14.08.2020 г. т. е такива, каквито са за м. м. септември-ноември 2020 г.
2. Предстоящите преговори за разписване на Анекса за дентални дейности за
2021 г. към НРД 2020-2022 г.:
- Запазване на увеличените цени за дентални дейности за 2021 г. (м.м. ІХХІ);
- Да продължи изплащането на сумите за работа при неблагоприятни
условия по чл. 105а на НРД при същите параметри залегнали в условията
посочени в Анекса на НРД 2020-2022 г. от 06.04.2020 г. т. е. изплащане
на 85% за работа при неблагоприятни условия;
- Да не се правят текстови промени в НРД 2020-2022 г.
Съдържанието на настоящото писмо да бъде сведено до знанието на ЛДМ от
съответните районни колегии на БЗС.

С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Народният представител д-р Хасан Адемов, се включи в онлайн срещата, като подчерта, че това е една успешна инициатива
на БЗС.
Зам.-министърът на образованието и науката, Таня Михайлова, също участник в срещата, изрази институционална подкрепа за
програмата, като подчерта нейната устойчивост през годините и ролята и за създаването на трайна дентална култура сред децата и
подрастващите в България.
Лектори на събитието бяха проф. д-р Ани
Белчева, дм – зам.-ректор по учебна дейност
и ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет – Пловдив, доц. Лилия Дойчинова, дм – катедра
„Детска дентална медицина“, Медицински
университет – София и модератор д-р Николай Шарков - катедра „Детска дентална
медицина“, Медицински университет – София, който направи и встъпителните думи,
както и д-р Виктория Жекова, д-р Светослав
Гачев и д-р Ирена Божидарова.
По време на годишния форум бяха обобщени резултатите от проведените семинари

Д-р Георги Димов
Зам.-председател на УС на БЗС
Председател на КРД на БЗСД

и от силанизирането на детските постоянни
зъби в рамките на кампанията за 2020 г.
Крайният резултат е свързан с по-високо
качество на живот и реализация на бъдещето на България – нашите деца. Чрез тази
програма на практика се извършва едно изпреварващо моделиране.
Очакваният резултат от Националната
програма е всяко второ дете на 6 г. да няма
кариес. До 70% от 12-годишните деца, обхванати от програмата, да са със здрави постоянни зъби и 70% от деца на 18 г. да нямат
извадени постоянни зъби.
Профилактиката на оралните заболявания
и повишаването на здравната култура имат
огромно стратегическо значение и резултатите от нея ще бъдат видими в обозримо
бъдеще.
Трябва да се подчертае още веднъж, че
около 500 колеги проявиха себеотрицание и
2
въпреки обстоятелствата работиха активно
по Програмата, каза в заключение модераторът на срещата д-р Шарков.
ДМ
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В ПЪРВАТА ФАЗА НА
ВАКСИНИРАНЕТО ПОПАДАТ И
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Н

ационалният план за ваксиниране срещу Covid-19
е разработен с участието
на eксперти от Министерството
на здравеопазването, РЗИ, ИАЛ,
както и на водещи медицински
специалисти и представители на
БЛС, БЗС и БФС. В момента в
България има ваксини за 60 000
души, по данни на БЛС. На брифинг в Министерския съвет бе
отчетно, че лдм работят също на
първа линия.
Използвани са указанията на
Световната здравна организация,
както и планове на други държавичленки на Европейския съюз, сред
които Германия, Франция, Италия, Англия и някои щати на САЩ
като Илинойс. Планът е съобразен
с особеностите на българското
здравеопазване, територия, инфраструктури. Той е динамичен,
подготвен за адекватна промяна в
зависимост от конкретната обстановка“. Това каза министърът на
здравеопазването проф. Костадин
Ангелов на брифинг в Министерски съвет.
В плана са разработени фазите за ваксиниране на българските
граждани по таргетни групи.
В първата фаза попадат: медицински персонал на лечебни
заведения за извънболнична и
болнична помощ, медицински
специалисти по здравни грижи,
лекари по дентална медицина,
фармацевти,
помощник-фарма-

цевти и друг помощен персонал.
Очакван брой, подлежащи на ваксинация от тази таргетна група, са
243 600 лица, от които 30 000 лекари, 10 000 лекари по дентална медицина, 46 000 професионалисти
по здравни грижи, 6 600 магистърфармацевти, 2 000 помощник-фармацевти и 150 000 души помощен
персонал.
Във втора фаза попадат потребители и персонал на социални
институции, педагогически специалисти - българските учители и
персонал на ферми за отглеждане
на норки. Очакваният брой, подлежащи в тази група, са 112 080
лица, от които в социални институции - 15 000 домуващи и 8 000
персонал, педагогически специалисти - 89 000, персонал на ферми
за отглеждане на норки - 80 лица.

нето на повече от 12 млн. животни в страната и пълна карантина
около фермите. Във връзка с тази
ситуация Европейският център за
контрол на болестите в Стокхолм
публикува бърз анализ и оценка на
риска и препоръча редица мерки.
В изпълнение на тези препоръки
МЗ и БАБХ организираха изследвания на животни и хора в двете
ферми за отглеждане на норки у
нас. До момента всички резултати
от изследванията са отрицателни.
Въпреки това като превантивна
мярка е организирано насочено
наблюдение на здравния статус на
лицата, работещи в тези ферми от
страна на общопрактикуващите
им лекари. Към момента в България не са установени положителни случаи за SARS-coV-2 при нито
един животински вид.
В трета фаза попадат служителите, участващи в поддържане
функционирането на основни за
обществения живот дейности.
В четвърта фаза са възрастни
хора на и над 65-годишна възраст
и лица с придружаващи хронични
заболявания поради по-тежкото
протичане на заболяването и повисокия риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т. ч.
имунокомпрометирани или лица
с вторични имунни дефицити.
Очакваният брой, подлежащи на
ваксинация в тази група, са 1 800
000. Над 65 г. са 1 500 000 лица
между 45 и 65 г. – 1 950 000 лица.

Ваксинирането в първите фази
на персонал от ферми за отглеждане на норки се налагa, тъй като
през пролетта на тази година
здравните власти в Нидерландия
установиха случаи на заразяване
с COVID-19 на норки, отглеждани във ферми за кожи в страната,
а по късно бяха доказани и случаи
на предаване на заразата и от хора
във фермите на норки. Това преминаване на вируса между видовете крие опасност от развитие на
генни мутации, създаване на нови
щамове на вируса и тяхното разпространение в обществото. През
ноември, тази година, и в Дания
се установиха случаи на заболяване сред норките в част от многото
ферми в страната. По-късно бяха
установени и случаи сред работниците. Това наложи унищожава-
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Дата: 04.12.2020 г.
Изх. № 746

Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателите на УС на РК на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК
Уважаеми колеги,

Уважаеми колеги,
В публичното пространство бе зададен въпроса „Какво прави ръководството на
БЗС за защита на своите членове и по-конкретно кога и как ще има възможност ЛДМ да
получат ваксина срещу COVID-19?“
В тази връзка ви информираме за следното:
1. С нарочни писма до председателите на РК на БЗС, председателят на УС на
БЗС – д-р Николай Шарков поиска информация от съответните РЗИ-та за броя заболели
или карантинирани колеги. Такава информация не беше представена в обем отговарящ
на действителността, поради отказ от съответните РЗИ-та.
2. С нарочно писмо до министъра на здравеопазването бе поискано да получим
достъп до регистъра на всички заболели от COVID-19 с цел превенция и оптимизиране
работата в нашите практики. Такъв достъп до този момент не ни е предоставен.
3. С нарочно писмо от председателя на УС на БЗС бе изразено категоричното
становище, че е необходимо ЛДМ да бъдат ваксинирани като работещи на „първа
линия“.
4. Бяха проведени срещи/разговори с проф. Ангелов, доц. Ангел Кунчев, доц.
Красимир Гигов, в които бе отстоявана позицията, не само да бъдем включени в
имунизационния календар като работещи на първа линия, но и наши представители да
вземат участие в създадената комисия, която ще разработи алгоритъма за поставяне на
ваксините.
5. Категорично бе отстояна позицията, че за ЛДМ трябва да бъдат осигурени не
по-малко от 10 000 бр. ваксини, като се запазва правото на избор на всеки един колега
дали да се възползва от тази възможност.
За по нататъшно развитие на този процес ще бъдете информирани своевременно.

С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Дата: 08.12.2020 г.
Изх. № 754

До:
До:
До:
До:
До:
До:

До: Зам.-председателите на УС на БЗС
До: Членовете на УС на БЗС
До: Председателя на КПЕ
До: Председателя на КК
До: Членовете на КК

15% от това население са 300 000
лица. Във фаза пет попадат уязвими групи от населението поради
високия епидемиологичен риск от
инфектиране, свързан с условията
и начина им на живот.
„За всички български граждани,
в която и от таргетните групи да
попадат, ваксинирането ще бъде
доброволно – след ясно изразено
желание от тях да направят това
и след подписано информирано
съгласие за ваксината, която те ще
си изберат да им бъде поставена.
Ваксината за всички български
граждани ще бъде безплатна и доброволна“, обясни министър Ангелов.
Настоящият план е версия 0.1, с
дата 04.12.2020 г. и е със срок на
действие до изтичане на сключените чрез Европейската комисия
договори. При промяна на фактите и обстоятелствата той ще подлежи на актуализация, стана ясно
още по време на представянето на
Националния план за ваксиниране
срещу COVID-19.
Председателят на Националния
ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов обясни, че основните
цели и задачи на щаба ще бъдат по
отношение на логистиката – приемане, съхраняване, разпределение,
спазване на поставените от производителите условия за ваксините,
както и осигуряването и провеждането на самата ваксинация.
ДМ

Във връзка с изпратено днес по-рано писмо и проведена среща, в която взеха участие
проф. Красимир Гигов, председател на Координационния съвет за ваксиниране, д-р Николай
Шарков, д-р Борислав Миланов и д-р Бисер Ботев, ви информираме за следното:
1. Списъците, които трябва да бъдат изготвени с желаещите да бъдат ваксинирани в
първа фаза лекари по дентална медицина, не са окончателни. Те могат да бъдат допълвани,
както и тези, които са заявили желание, могат да отложат своето ваксиниране. Изпращат се от
РК на БЗС към съответните РЗИ-та. За допълнителна информация председателите на УС на РК
на БЗС трябва да комуникират с съответните директори на РЗИ. Към списъците могат да бъдат
добавяни и работещите в съответната практика.
2. В момента тече организация на местата, в които ще бъде извършвана ваксинацията.
Получихме уверението, че след завършване на тази процес ще бъдем уведомени своевременно.
Наред с това бе уточнено, че ваксинация се извършва, единствено и само, от лекар, който ще
обследва общото здравословно състояние на всеки един.
3. Към момента са заявени 120 000 бр. ваксини, които се отнасят към 60 000 участници в
първата фаза. Тъй като задължително условие е да бъде направена реваксинация 21 дни след
първоначалната.
4. Всеки има право на избор на ваксина, в зависимост от наличността към дадения
момент.
5. Никой по никакъв начин не може с никакви средства да бъде задължен да се
ваксинира. Всичко е въпрос на личен избор и е доброволно.
6. Относно ефекта от ваксината, към момента не са налични данни за продължителността
на нейната ефективност. След одобрение от ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) ще бъде
изпратена кратка характеристика на съответната ваксина, която ще информира за всичко,
свързано със съответната такава.
Подчертаваме отново, че с всичките си действия ние създаваме възможност за
ваксиниране и по никакъв начин не сме, и не можем да бъдем страна в индивидуалния избор на
всеки един колега.
Обръщаме се с молба към председателите на УС на РК на БЗС да запознаят своите
членове със съдържанието на това писмо.
С уважение:

Д-р Борислав Миланов
Главен секретар на УС на БЗС

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов
Главен секретар на УС на БЗС
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ВАКСИНИ, БУСТЕРНИ ВАКСИНАЦИИ
И ПАСПОРТИ ЗА ИМУНИТЕТ

З

Честотата на сериозните реакции за ваксината,
която ще бъде внесена в България се смята за ниска (под 0.5%)

апочва се! РЗИ искат списъци
в екстремно кратки срокове за
желаещите да се ваксинират
лекари по дентална медицина. Това
поражда известно административно
напрежение, но и изисква отговор
на вечния въпрос: да бъде, или да не
бъде, да се ваксинирам ли, или не.
Оставяме настрана чисто медицинският аспект за взимане на решение
за ваксиниране, който също изисква време. Смятам, че по принцип
антиваксиналните настроения сред
интелигенцията са рядкост. Чета
историята на единствения мъж,
който е доживял старост, дишайки
с т.нар. железен ковчег, който е „замествал“ диафрагмата на покосените от епидемията от полиомиелит
в САЩ. Детският паралич е почти
изкоренен и то благодарение на ваксина.
Когато през 1768 г. Едуард Дженър открива ваксината срещу вариола, която е бич през вековете,
противниците са много. Дженър
използва за ваксината си по-малко
вирулентния вирус на едрата шарка
- този по кравите. Оттам и терминът vaccine, от латинската дума за
крава vacca. Много хора са изпитвали ужас, че ще им пораснат виме,
рога и опашка. Д-р Едуард Дженър,
чрез ваксината си е спасил много
повече животи, отколкото която и
да е друга личност в историята човечеството.
През 1980 г. СЗО официално декларира вариолата, за изкоренена.
Днес децата не се ваксинират против едра шарка, тя просто не съществува благодарение на масовата
ваксинация. Смъртният изход при
вариола е 30 %, като само през 20
век болестта отнема 300 милиона
живота. Много повече са преболедувалите и осакатени за цял живот от
едрата шарка.
В момента обаче положението е
различно. Страховита епидемия, от
една страна с много заболели медицински лица и нова ваксина, за

която няма данни, по понятни причини, колко време ще бъде ефективна, въпреки че е изпитана върху
десетки хиляди души. Ваксината е и
огромен шанс животът да се върне
в нормалния си ритъм. Какво ще
се случи обаче, ако мнозина решат
просто да изчакат?
На ход, както винаги, когато стане напечено, са медицината на доказателствата, моралът и професионализмът на медицинските лица.
В момента по-забележими реакции е имало при не повече от 4.6%
от ваксинираните, като това се е
случвало по-често след втората доза
и при хората под 55 години. Честотата на сериозните реакции се смята
за ниска (под 0.5%) при ваксината,
която ще бъде внесена в България
първа.
(бел. ред. Емилия Караянева)
Ваксинациите срещу COVID-19
започват в Англия на 8 декември и
скоро ще последват и другаде. Това е
чудесна новина, но е само началото на
програма, която може да продължи до
средата на 2021 г., а и след това. Междувременно броят на защитените от
симптоматичен COVID непрекъснато
ще нараства, тъй като повече хора са
ваксинирани. Смята се, че ваксинацията ще допринесе за увеличение на икономическия растеж във Великобритания с около 5% за 2021 г. и ще намали
щетите от Брекзит.
Естествено икономиката няма да се
рестартира внезапно с първите инжекции на 8 декември, но би ли могла бавно да се отвори отново и може би да
позволи на ваксинираните да се върнат
към нормален живот?
Идеята за «паспорти за имунитет»
- документи, удостоверяващи дали
някой си е поставил ваксина срещу
COVID-19 или се е възстановил от болестта и възможно ли те да се използват за влизане в държава или обект - се
обсъжда през цялата година. Някои
правителства вече са приели концепцията.

Системата на общественото здравеопазване (NHS) на Обединеното
кралство създаде специална карта за
хората, получили ваксината, в която се
посочва името ѝ, партидният номер и
датата на ваксиниране. Има място за
информация за първата и втората доза.
На картата е отбелязано с подчертан
шрифт: «Носете тази карта в чантата
или портфейла си.»
Картата ще позволи на NHS да следи датите на ваксинацията и не бива
да се смята за паспорт за имунитет.
Всъщност здравният министър на
страната Мат Ханкок каза пред Sky
News, че правителството не планира
картата да действа като паспорт. Но
това не е задължително да спре бизнеса или други държави да се отнасят
към него именно като към такъв.
• „Паспортите за имунитет“ се
обсъждат за първи път в началото на
пандемията, когато хората, оцелели
от COVID-19, показват, че имат доказателства за специфични за вируса
антитела, Т-клетки или и двете. Някои
хора предположиха, че тъй като това
са признаци за защитен имунитет и от
някои други вируси, те вероятно означават и защита от SARS-CoV-2, коронавируса, който причинява COVID-19.
Но в момента не бихме могли безопасно да предскажем какво ще се случи с
онези, които са били изложени на вируса за втори път, така че «паспортите
за имунитет» определено не са добра
идея.
Сега знаем, че ваксините могат да
предизвикат защитен имунитет, като
накарат имунната система да реагира
на част от коронавируса. Данните от
защитени хора след ваксинация обаче
все още не са публикувани. Това е важно, защото ако не разбираме ключовите съставки за защита, не можем да
наблюдаваме ефективно имунитета.
Например достатъчно ли е наличието на антитела, насочени към
въпросните протеин на коронавируса, за да се предпазим от повторно
заразяване? А еднакви ли са праго-

вете за защитен имунитет при млади и възрастни и специфични групи
като хората с изкуствено потиснат
имунитет?
Трябва да знаем как можем да наблюдаваме имунитета, за да започнем
да разбираме кой може да бъде в безопасност и за колко дълго време след
ваксинацията. Без това «паспортите за
имунитет» или техен еквивалент могат да ни кажат само кога някой е бил
ваксиниран или заразен - а не дали все
още е защитен.
Ако приемем, че ако носим отличителните белези на защитния имунитет
и можем да се считаме за безопасни,
какво означава това за другите
около нас? Ефективен «паспорт за
имунитет» може да бъде много привлекателен за дейности като пътуване
със самолет, посещение на театър или
дори посещение на ресторанти, кръчми и клубове.
• Една от основните цели на ваксините е да е по-малка вероятността от
тежко заболяване за ваксинираното
лице и да се намали рискът от смърт
от болестта, срещу която се ваксинира.
Това е възможно, тъй като ваксинацията води до бърза защитна реакция,
когато се заразим с вируса, тъй като
имунната ни система е вече подготвена от ваксината.
По-ранна реакция също намалява
времето, през което сме заразени, а
това от своя страна може да намали
времето, през което разпространяваме
заразният вирус. Въпреки това ваксинираните хора все още могат да
предават инфекция и трябва да съберем доказателства след пускането
на ваксините, за да измерим дали
ваксините могат да изградят стерилизиращ имунитет и да премахнат
предаването на коронавируса.
За да защитим хората около нас, ще
трябва да продължим да носим маска
и да се държим на разстояние след ваксинация, докато ваксините станат достъпни за всички или докато разберем
кой може да бъде защитен.
Личната защита след успешна вак-

синация не ни освобождава от социална отговорност.
Тук идва и добрата новина: когато
ваксинацията достигне над 70-80% от
населението, вирусът би трябвало да
остане без места да се крие. По този начин премахнахме шарката в миналото,
намалихме случаите на полиомиелит
до нива, близки до ликвидирането му,
и можем да премахнем SARS-CoV-2
като заплаха за човечеството.
Дори да няма стерилизиращ имунитет, ограничаването на количеството вируси, които носи един човек, и
продължителността на инфекцията
при ваксинирани хора ще помогне за
намаляване на предаването.
За да постигнем това, трябва да
достигнем до носителите на вируси,
които определят скоростта на предаване. А това може да не са същите
хора като уязвимите групи, които
първо ще бъдат ваксинирани. Това
може да са младите, които са изложени на по-малък риск от смърт от това
заболяване, но могат да го предават
добре в ситуация на масово разпространение.
Когато разберем «корелатите на
защитата» - биологичните маркери,
които са свързани със защитата срещу
заболяването - може да е възможен някакъв вид имунен мониторинг от типа
на паспорт, който да ни помогне да
поддържаме т.нар. бустерни ваксинации за защита на ваксинираното лице
(това е термин, описващ поставянето
отново на ваксина, когато се смята, че
изработените при първото ваксиниране антитела започват да намаляват
- бел.ред.).
Трябва да работим заедно, за да си
осигурим взаимна защита. В комбинация с мерки за предотвратяване предаването на коронавируса ваксинацията
ще помогне той да бъде под контрол и
ние да можем да се върнем към живота, както го познаваме.
Но този път и много по-мъдри.
Зания Стаматаки, КК Ченг, The
Conversation

ТОВА, КОЕТО ПРАВЯТ ЗЪБОЛЕКАРИТЕ ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ И ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ КЪМ
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ И ДЕНТАЛНИЯ ЕКИП РАБОТИ
По-малко от 1% от зъболекарите в цялата страна се оценяват като положителни за COVID-19 към юни 2020 г., според изследване на
Американската стоматологична асоциация и Институт за здравна политика
„Оценка на практиките на
COVID-19 за разпространение и
контрол на инфекциите сред зъболекарите в САЩ“ (PDF), е изследване публикувано онлайн от
The Journal of the American Dental
Association и е първата мащабна публикация на процента на инфекции и контрол на инфекциите
в САЩ по отношение на зъболекарските практики, свързани с
COVID-19, според ADA.
През юни изследователите на
ADASRI и HPI поканиха американски зъболекари, практикуващи предимно в областта на общественото
здраве и в частните практики, да
участват в уеб проучване, обхващащо въпроси, свързани със симптомите с инфекция с COVID-19, процедурите за контрол на инфекциите,
използвани в тяхната първична дентална практика, както и психичните
и физически здравословни състояния на екипите. От 2195 зъболекари,
отговорили на анкетата, 20 са имали
потвърдена или вероятна инфекция
с COVID-19.
Респондентите включват зъболекари от всички щати, както и
от Пуерто Рико. Когато резултатите бяха претеглени според възрастта и местоположението, за да

се отнесат до всички зъболекари в САЩ, се изчислява, че 0,9%
имат потвърдена или вероятна инфекция с COVID-19, с допустима статистическа грешка от 0,5%.
„Това е много добра новина за зъболекари и пациенти“, каза д-р Марсело Араухо, главен изпълнителен
директор на ADASRI, главен научен
директор на ADA и старши автор
на доклада. „Това означава, че това,
което правят зъболекарите - засилен
контрол на инфекциите и повишено
внимание към безопасността на пациентите и денталния екип - работи“, казва той.
Резултатите от проучването ще
бъдат споделени по време на сесията на ADA FDC Virtual Connect
Conference, COVID-19 и след това във
„Водене на професия през неизследвана територия“ на 17 октомври.
Проучването установи, че 82,2% от
отговорилите зъболекари са били
безсимптомни за един месец преди
проучването, 16,6% са били тествани
за COVID-19, а 3,7% и 2,7% са имали положителни резултати съответно
чрез дихателни и кръвни проби, докато никой не е тествал положителен
с проба от слюнка. Сред непроверените, 0,3% са получили вероятна диагноза COVID-19 от лекар.

„Разбирането на рисковете, свързани с предаването на COVID-19
в денталната среда, е от решаващо
значение за подобряване на безопасността на пациентите и денталния
екип“, каза д-р Араухо. „Това проучване ни носи още една стъпка напред
в разбирането на това, което работи.
Зъболекарите следват ADA и американските центрове за контрол и превенция на заболяванията и помагат
денталният екип и техните пациенти
да бъдат възможно най-сигурни.“
Междинните насоки както от
ADA, така и от CDC призовават
денталните специалисти да използват най-високото ниво на
налични лични предпазни средства, включително маски, очила
и шлемове за лице. За да се сведат
до минимум аерозолите, насоките
на ADA също препоръчват на денталните специалисти да използват
високоскоростна аспирация, когато е възможно, и ръчно вместо
ултразвуково при почистване на
зъбите.
Изследователите
установяват,
че 99,7% от анкетираните зъболекари са заявили, че са въвели
засилени процедури за предотвратяване и контрол на инфекциите,
включително дезинфекция на ця-

лото оборудване и повърхности,
които често се докосват, проверка
на температурите на персонала и
пациентите, скрининг на пациенти за COVID-19, насърчаване на
разстоянието между пациентите,
докато изчакват и осигуряване на
маски за лице на персонала. Докато 99,6% от зъболекарите съобщават, че използват ЛПС при лечение
на пациенти, 72,8% са използвали
ЛПС, както е препоръчано от временните указания на CDC. През времето, оценено от проучването, има
ограничени доставки на ЛПС, особено N95 или еквивалентни маски.
През двете седмици преди проучването 33,9% от отговорилите зъболекари съобщават, че са преживели
поне лек психологически стрес, като
8,6% съобщават за симптоми на депресия и 19,5% съобщават за симптоми на тревожност. Около една четвърт от анкетираните са имали поне
едно медицинско състояние, свързано с по-висок риск от развитие на
тежко заболяване от COVID-19.
Авторите на изследването продължават да събират данни за честотата на инфекциите и са добавили денталните хигиенисти към
текущото си проучване, в сътрудничество с Американската асоци-

ация на денталните хигиенисти.
През март т. г. The New York Times
изброява стоматологията като една
от професиите с най-висок риск от
инфекция с COVID-19 въз основа
на база данни, поддържана от Министерството на труда на САЩ.
Предполагаше се, че предаването на
вируса може да възникне поради непосредствената близост между денталните специалисти и пациентите
и защото много дентални процедури
генерират аерозоли, които могат да
съдържат вирусни частици от заразени индивиди.
„Фактът, че стоматологията е
обявена за една от най-рисковите професии за инфекция, но има
много по-ниско разпространение
на инфекцията в сравнение с други здравни професии, не е случайност“, заяви Марко Вуйчич, вицепрезидент на Института за здравна
политика ADA. „Професията взе
този въпрос крайно сериозно и ние
ще продължаваме да следим нивото на заразяване на зъболекарите,
влиянието на коронавируса върху
денталната медицина, за да предупредим зъболекарите и денталната
индустрия“.
Превод от английски език:
Е. Караянева
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

Доц. д-р Мирослава Динкова, дм, дмн
Катедра по ортодонтия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛАЙН ДИГИТАЛНИ
АЛАЙНЕРИ ЗА ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ

И

нтересът към алайнерите и
приложението им в съвременната ортодонтия е забележителен. Днес 15–20%
от общия брой ортодонтски пациенти
се лекуват с алайнери. Технологията на алайнерите е революционна
промяна в ортодонтията, която предизвиква трансформация на конвенционалното мислене за това как ортодонтът движи зъбите. Изпитаните
във времето концепции за костната
биология, биомеханика, опора и оклузия са валидни, но в XXI век – век
на цифровите технологии, клиницистите трябва да се научат да прилагат
тези принципи и в областта на дигиталните технологии, които са в основата при изработване на алайнери.
Клиничните протоколи и резултатите
от тяхното приложение трансформират алайнерите и приложението им от
лечебно средство в нова философия
снемаеми ортодонтски апарати. Важно е да се разбере, че лечението с
алайнери е философия, а не продукт.
В последните години алайнерите станаха популярна алтернатива на неснемаемите апарати за корекция на зъбни
несъответствия.
Навлизането на дигиталните технологии в денталната медицина води
до разработване на софтуерни програми, с които зъбите се преместват
от сложни компютърни алгоритми.
Днес се извършва виртуален сетъп и
лечебен план, трансфер на плана за
изпълнение на лечението с дигитално
асистирано изработване и поставяне на апарати с използване на CAD/
CAM техники, като се започне от
планираните модели, шините за преместване на зъбите, шините за индиректно позициониране, индивидуално изработените брекети и се стигне
до огънатите от робот дъги и дистанционен контрол на лечението. [1, 2]
С целенасочен мениджмънт и лесна
колаборация между различните дентални специалисти, което дигиталните технологии позволяват, може да се
постигне изграждане и реализиране
на интердисциплинарен виртуален
лечебен план. Крайната цел е рехабилитация и подобряване на цялостната
прогноза на съзъбието. Създадени са
различни системи алайнери по целия

Фиг. 1. Различни проекции на 3D
цифров модел (ZUB Studio)

свят и е очевидно, че тази философия
за лечение на малоклузиите е бъдеще
в ортодонтията.
В настоящото проучване си поставихме за цел да определим индикациите за приложение и подходите за управление на ортодонтско
лечение с ДЕНТАЛАЙН дигитални
алайнери (ДЛН). Изпълнението на
поставената цел разпределихме в 5
основни задачи:
1. Да се приложи софтуерен инструмент ZUB Studio за 3D визуализация при създаване на дигитално
3D досие за ортодонтско лечение
при пациенти с малоклузии, планирани за лечение с ДЕНТАЛАЙН
дигитални алайнери.
2. Да се създаде алгоритъм за
прилагане на дигитални мотивационни модели, изработени със
ZUB Studio, като инструмент за лечебно планиране, мотивация, контрол
на лечебния процес и архивиране
на лечението, проведено с ДЕНТ@
ЛАЙН дигитални алайнери.
3. Да се установят трансверзални,
сагитални и вертикални зъбно-алвеоларни промени в горна и долна челюст преди и след лечение с ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери.
4. Да се направи анализ на прилаганата интерпроксимална емайлова редукция и да се изработи алгоритъм за провеждането ѝ.
5. Да се изработи алгоритъм за
провеждане на ортодонтско лечение
с ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери
при зъбни апозиции и зъбно-алвеоларни форми на малоклузии.
Анализът на резултатите от настоящото научно изследване показва
следното:
За изпълнение на първа задача са
проведени две проучвания на степента на идентичност между конвенционални гипсови и дигитални 3D модели, сканирани с интраорален 3Shape
Trios скенер.(фиг. 1 и 2) Направени
са четири линеарни измервания на 72
пациенти с постоянно съзъбие, избрани на случаен принцип.
Установихме висока степен на
идентичност между гипсовите и
3D моделите, варираща между 91 и
100% при отделните показатели. Нашето заключение е, че 3D моделите
са с висока степен на надеждност и
точност и са алтернатива на ортодонтските гипсови модели.
Нашите резултати корелират с
изследвания от други литературни
източници. K. Bootvong, Z. Liu, C.
McGrath et al., R. P. Reuschl et al. оценяват приложимостта на виртуалните
модели като алтернатива на ортодонтските гипсови модели по редица
показатели, включително и интермоларната и интерканиновата ширина.
[3, 4, 5, 6]
Изследваните параметри показват
висока надеждност на виртуалния
анализ на моделите и съвпадение на
измерваните показатели. Това определя анализът, извършен върху виртуален модел също толкова валиден,
колкото и този, извършен на конвен-

Фиг. 2. Измерване на зададени параметри от биометричния анализ
на 3D цифров модел (ZUB Studio)

(+) = средната стойност на виртуалния модел е по-висока от реалния;
(-) = средната стойност на виртуалния модел е по-ниска от реалния.
Легенда: DLNM – ДЕНТ@ЛАЙН дигитален мотивационен модел; S
– саниран, завършено ортодонтско лечение; Гипс – конвенционален
гипсов модел
ционален гипсов модел. Според J.
Czarnota, J. Hey, R. Fuhrmann средните разлики между резултатите, получени на цифровите модели спрямо
гипсовите, и диапазоните, свързани с
тези различия, не са клинично значими. [5]
При второто проучване установяваме висока степен на съвпадение,
варираща между 98.7 и 100% при
отделните параметри, измерени на
принтиран цифров 3D мотивационен
модел с планираното виртуално ле-

ства на установената разлика между
стойностите на дигиталния и конвенционалния гипсов модел, докато прекъснатата отбелязва хипотетичната
нулева разлика между тях.
На панел А се вижда високата степен на съвпадение между виртуално
планираните и реалните резултати на
предната дължина на горната зъбна
дъга, с разлика от 0.06 мм, (p=0.375).
Изразено в проценти е 0.3%. Разликата при нтерканиновaта ширина (панел
Б) е минимална - 0.26 мм (p=0.236)

Фиг. 3. Сравнителен анализ между стойностите на конвенционалния
гипсов модел от реално проведеното лечение и виртуално планираното при измерванията в горната челюст (по Бланд-Олтмън)
чение и реалните резултати в края на
реализираното ортодонтско лечение,
измерени на конвенционален гипсов
модел. (табл. 1)
В долна челюст степента на съвпадение е по-висока, а при два от параметрите (Lu и PP) е постигнато 100%
съвпадение.
Транслационните и ротационните
отклонения, получени при измерванията на отделни зъби и цели зъбни
дъги, са минимални, статистически
незначими, и могат да се приемат за
пренебрежими както в диагностичен,
така и в клиничен аспект.
Сравнителен анализ на стойностите на конвенционалния гипсов модел
от реално проведеното лечение и виртуално планираното в горна челюст
е представен на фигура 3 (по БландОлтмън). Плътната хоризонтална
линия в средата на фигурата съответ-

или 1.6% отклонение на виртуално
планираното от реално постигнатото
лечение. При премоларната ширина разликата е -0.03 мм, (p=0.478) и
съставлява само 0.1% разминаване
(панел В). При моларната ширина
разликата между виртуално планираните и реалните резултати е -0.02
мм,(p=0.923), което е 0.04% (панел Г).
В долна челюст се наблюдава повисока степен на съвпадение между
виртуално планираните и реално постигнати резултати (фигура 4). Виртуално планираното и реално постигнато лечение на предната дължина
зъбната дъга в долна челюст показват
100% съвпадение, с абсолютно еднакви средни стойности от 14.68±0.93 мм
(панел А). Разликата в измерването
на интерканиновaта ширина (панел
Б) е -0.02 мм (p=0.124), с минимално разминаване от -0.09%. При пре-

моларната ширина е отчетно пълно
съвпадение (100%) между виртуално
планираното и реално постигнато лечение, със средна стойност 36.06±1.7
мм (панел В). Моларната ширина показа разлика от 0.48±3.8 мм, но без
значима разлика от нула (p=0.347), с
процентно отклонение от 1.03% (панел Г).
Дигитализацията на гипсовите
модели е стъпка към увеличаване на
ефикасността и прецизността в областта на денталната медицина.
Доказаната точност на виртуалните модели, сравнена с идентичните
конвенционални, позволява скъсяване на технологичните етапи, тъй като
снемането на отпечатъци, както и
физическите модели могат да отпаднат от лечебния протокол. [5, 8] Изследвания с интраорален 3Shape Trios
скенер показват средни отклонения
за цялата горна зъбна дъга 80±18µm,
до 500µm в дисталните сегменти, помалко от 0.14 мм за всяко от трите измерения при измерване на отделните
зъби, независимо от позицията им.
[9, 10, 11] Транслационните и ротационни отклонения, получени при
измерванията на отделни зъби и цели
зъбни дъги, са минимални и могат да
се приемат за пренебрежими, както в
диагностичен, така и в клиничен аспект при изработване на ортодонтски
апарати. [2, 9, 12, 13, 14]
Получените 3D данни са дългосрочно защитени и запазени за неограничено време. Изработените в
3D формат модели във всеки един
момент могат да бъдат материализирани в реални физически триизмерни
тела с реални размери, с максимална
точност неограничен брой пъти, без
ограничение във времето и пространството.
Оформяйки клиничните изводи,
забелязахме, че в ортодонтията няма
прецизна система за контрол и оценка
на зъбното преместване. Конвенционалните гипсови модели, преди и след
лечение, поставени един до друг, било
то физически или цифрово, не дават
достатъчно информация за реалните движения или степента на изпълнение на заложената прескрипция.
В търсене на решение, акцентът на
работата ни се измести по посока на
създаване на софтуерни инструменти
за планиране, оценка и контрол на резултата от лечението и изработване на
дигитален архив, което приложихме
и оценихме в настоящата работа.
Софтуерният инструмент ZUB
Studio, създаден от екип с ръководител Орлин Атанасов, представлява
отворена система, което позволява суперимпозиция на модели в различен
формат и от различен етап на лицевочелюстното развитие на индивида с
възможност за диференцирана оценка
на преместванията и промените. В
ZUB Studio информацията се конвертира в подходящ файлов формат. Виртуалните модели на всеки пациент се
архивират в база данни. Изработва се
виртуална картотека.
Приложеният метод „ЕДИН ПАЦИЕНТ – ЕДИН ФАЙЛ“ съдържа в
файл необходимата за измерване и
анализ на отделни зъби, зъбни сегменти, зъбни дъги, контакти и оклузия с максимална точност информация, която е достъпна за пациента и
той може да я притежава като личен
архив във файлов формат.
Получените резултати по втора задача позволяват да се направят следните анализ и заключения:
Приложеният метод „ЕДИН ПАЦИЕНТ – ЕДИН ФАЙЛ“ чрез създаденият от нас софтуерен продукт
ZUB Studio позволява събиране, обработване и управление на информацията за денталния статус на пациента и изработване на пълно дентално/
ортодонтско досие и дигитален ар-

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

Фиг. 4. Сравнителен анализ между стойностите на конвенционалния
гипсов модел от реално проведеното лечение и виртуално планираното при измерванията в долната челюст (по Бланд-Олтмън)
хив.(фиг. 5)
В диагностичния протокол на пациента прилаганият от нас метод за
мотивация чрез мотивационни модели позволява предсказуемо верифицирано ортодонтско лечение. Така
пациентът и лекарят чрез визуализацията от виртуалния анализ имат
предварителна нагласа за крайния
резултат.
Aрхивираните модели се наслагват (суперимпозират). Прецизната
суперимпозиция е сложен процес,
включващ наслагване на получените
дигитални модели на едни и същи па-

делите, получаваме дигитално 3D
досие по метода „ЕДИН ПАЦИЕНТ –
ЕДИН ФАЙЛ“ с модели в суперимпозиция, готови за измерване и анализ
(фигура 8).
Така създаденото дигитално 3D
досие по метода „ЕДИН ПАЦИЕНТ –
ЕДИН ФАЙЛ“съдържа:
− Начални дигитални модели от
сканирани конвенционални гипсови,
или директни сканове.
− Виртуален сетъп.
− Мотивационни модели.
− Дигитални модели от различни
етапи на ортодонтското лечение и/

Фиг. 5. Конвертиране и архивиране на сканирани модели
циенти преди началото на лечението
(начални, диагностични модели), от
различни етапи на лечението (етапни
модели), дигитални модели от края на
ортодонтското лечение (крайни модели) и/или от края на интердисциплинарното лечение (ако е провеждано
такова), от ретенционния период. Изработените с помощта на софтуерния
инструмент ZUB Studio и виртуалния
сетъп 3D модели сме нарекли „мотивационни модели“.
Суперимпозицията се прилага, за

или етапи от интердисциплинарното
лечение.
− Дигитални модели след завършване на ортодонтско, респективно интердисциплинарно, лечение получени
от директно сканиране на зъбните
дъги или от сканиране на конвенционални гипсови модели от края на лечението.
− Ретенционни модели.
− Модели от различни периоди от
развитието на индивида.
− Прескрипции и анализи в текстов

информация е достъпен за пациента и
той може да го притежава като личен
архив във файлов формат.
Използването на дигитален архив
и мотивационни модели позволява
контрол и анализ на прогреса на лечебния процес във всеки един момент.
Дигиталният архив е съвременна
алтернатива на конвенционалния с
гипсови модели.
Като предимства на дигиталния архив могат да се маркират:
− Възможност за материализиране
на моделите чрез CAD/CAM технология във всеки един момент чрез създадения файл.
− 3D дигиталната технология позволява манипулиране на моделите.
− Възможна е симулация на лечението с очаквания краен резултат,
което се включва в мотивационната
програма на пациента още преди началото на лечението.
− Възможности за индивидуализирани визуализации на моделите.
− Максимално се редуцира употребата на гипсови модели.
− Отпада необходимостта от място
за съхранение на архивни гипсови модели – 3D дигиталният архив гарантира вечен живот на информацията
от гипсовите модели и освобождава
ортодонта от трудностите при поддържане на гипсов архив.
− Тези файлове не остаряват и не
се променят с времето – следователно
всеки път, когато файлът е отворен,
той дава идентична информация с
тази, която сме запазили по време на
създаването му.
− Информацията е лесно преносима.
Виртуалното складиране на гипсови модели е значително преимущество за всяка практика, не само за
клиницистите, но и за пациентите.
Веднъж след като моделът е сканиран
и конвертиран в подходящ формат,
тази 3D информация може да бъде обработвана по-нататък в специален 3D
софтуер за симулация на прогреса от
лечението. Тя се използва за мотивиране на пациентите, които стават покооперативни – важно изискване при
дългосрочните ортодонтски лечения.
Нашият опит показва, че с помощта на 3D архивът:
− Се улеснява достъпът до файловете от всяка локация.
− Облекчава се комуникацията
между денталните специалисти, обсъждането на лечебни планове, процедури от различните лечебни етапи
при интердисциплинарните лечения
може да се проведе online, а всеки лекар от екипа може да проследява клиничния статус на пациента във всеки
момент.
− Програмата работи на компютри
с различна операционна система.
− Наличен е интерактивен и достъ-
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Фиг. 7. ZUB Studio дигитален архив. Суперимпозиция на начални
(бяло) и мотивационни модели/крайни (синьо) след ортодонтско лечение модели и степен на преместване на отделните зъби

Фиг. 8. Наслагване на моделите и създаване на 3D дигитално досие
по метода „ЕДИН ПАЦИЕНТ – ЕДИН ФАЙЛ“ с модели в суперимпозиция, готови за измерване и анализ
Фиг. 9. Алгоритъм на изработване на дигитален архив със ZUB Studio

Фиг. 6. Метод за създаване на дигитално 3D досие чрез суперимпозиция
да визуализираме и дефинираме геометричните изменения. При суперимпозиция моделите се наслагват
спрямо точки и повърхности, които
са константна опора в триизмерното
пространство (фигура 6). Суперимпозиция може да се направи както на
сканирани, така и на манипулирани
модели едни към други. Моделите
са маркирани с различни цветове по
предварително създадена схема, с
което се постига по-добър контраст и
видимост.
В ZUB Studio началните модели
са оцветени в бяло, мотивационните
модели – в синьо (фигура 7). Софтуерният инструмент дава възможност
всеки индивидуално да изгради на
програмата си определени атрибути –
цвят, описание.
След прецизно наслагване на мо-

вид
− Всички измервания систематизирани в табличен вид
− Всички налични рентгенови
снимки
На моделите, включени в този
файл, могат да се измерят статичните
стойности на зададени параметри от
началните модели, същите параметри
от края на лечението и/или от негови
етапи. Програмата включва и сравнителен анализ на планираните и реализираните премествания на отделни
зъби, промените в зъбните дъги и оклузията в резултат на ортодонтското
лечение. В един файл се получава необходимата информация за пациента,
която ще позволи да се измерят и анализират отделни зъби, зъбни сегменти, зъбни дъги, контакти и оклузия с
максимална точност. Целият набор от

пен интерфейс на български език.
− Позволява наслагване и събиране на файлове от различни софтуерни
продукти.
Прилагането в ортодонтската практика на софтуерен инструмент ZUB
Studio позволява:
– Създаване на методи за измерване и анализ в денталната медицина, в
частност в ортодонтията.
– Симулация на различни лечебни
планове за постигане на оптимален
лечебен ефект.
– Виртуално складиране на 3D данни и модели, които са гарантирани,
дългосрочно защитени и запазени за
неограничено време.
– 3D моделите във всеки един момент могат да бъдат материализирани
в реални физически триизмерни тела,
с максимална точност, неограничен

брой пъти, без ограничение във времето и пространството.
– Използването му на компютри
с различна операционна система, интерактивен и достъпен интерфейс на
български език, наслагване и събиране на файлове от различни софтуерни
продукти.
Чрез използване на ZUB Studio
всеки клиницист има възможност да
си изгради собствен подход за събиране и архивиране на сканираните
модели; за оценка на точността и надеждността на лечебния/те план/ове
през целия живот; за проследяване на

развитието и промените в ЗЧС, проведените лечения, постигнатите резултати и стабилността им във времето
при новопоявила се патология.
Прилаганият от нас метод за мотивация на пациентите чрез мотивационни модели позволява да се започне навременно лечение. Лечението е
по-сигурно, пациентът и лекарят имат
предварителна нагласа за крайната
визия от визуализацията на очаквания
резултат. Получените резултати позволяват създаването на алгоритъм за
изработване на дигитален архив със
ZUB Studio.
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15 години ние Ви предлагаме
най-доброто в имплантологията!

1340 лв.

585 - 735 лв.

512.50 лв.

290 лв.*

* с надстройка

158 лв. *

*с покривен винт

15 години водещите имплантолози
са наши доверени клиенти!

телефоН за поръчки:

02 953 35 57

София, ул. Николай Хайтов 34
office@ultradental.net

www.ultradental.net
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ВДЪХНОВЕНИЕТО Е МАГИЯ, КОЯТО ТИ
ПРИДАВА СИЛА ДА ПОСТИГНЕШ ЧУДЕСА

Д

-р Анна Кабанова е
лекар по дентална
медицина и писател.
В последните години издава няколко фантастични
романа, както и един младежки. Работи край морето и не спира да оказва
помощ на съгражданите
си, въпреки че се намираме
в епидемична обстановка
и много специалисти не извършват дейност. Наскоро
предстои да излезе най-новата ѝ книга в областта на
фантастиката
„Игдошдаха, синът на Бога“.
Бихте ли се представили? Каква е насоката и
организацията на практиката Ви? Имате ли и други
и интереси?
Казвам се Анна Владимирова Кабанова. Завърших
стоматологичен факултет
гр. Пловдив през 1985 година. Понастоящем живея
в гр. Поморие и работя в
три кабинета: гр. Ахелой,
гр. Несебър и с. Просеник.
Специализирала съм поливалентна стоматология и
съм на индивидуална практика. Работя по цял ден,
дори и в събота. Въпреки
това успявам да намеря време и за любимите ми хобита – да чета и да пиша. Кога
ли? Ами, ставам в 4 ч. сутринта, в почивките в неделя и дори в автобуса, докато
пътувам за работа.

Как работите с пациенти по време на епидемията от коронавирус?
В началото беше много
трудно. Когато март месец
обявиха извънредното положение, нямаше достатъчно дезинфектанти, маски
и други защитни средства.
Стоматологът влиза в непосредствен досег с пациентите си и може много бързо
да бъде заразен. За щастие
скоро нещата бяха поставени под контрол. Имаме много добър завод във Велико
Търново, който веднага напълни пазара с необходимия
инвентар, много шивачки се
организираха да изработват индивидуални маски от
плат, а скоро започнаха да
се предлагат маски за еднократна употреба, както и защитно облекло и шлемове.
Наистина доста трудно е

да се чувстваш като в скафандър, в същото време
да работиш фина работа,
каквато е практиката на
стоматолога. Освен това
пациентът, седнал на стоматологичния стол, доверява
в ръцете ни здравето и живота си. Така че вниманието
ни трябва да е максимално
мобилизирано, което многократно се затруднява от
допълнителните защитни
средства. Но аз съм оптимистично настроена и вярвам, че тази пандемия скоро
ще премине и ще бъде забравена, а ако в бъдеще човечеството има подобен проблем, вече ще има закалка и
опит и бързо ще се справи
с него.
Кое ви помага, за да успеете в работата си като
лекар по дентална медицина и като писател?
Помага ми най-вече вдъхновението. Когато човек
има желание за нещо, винаги намира време и сили,
за да постигне дори и найтрудните неща.
За това че „успях” в тези
трудни времена искам да
благодаря на ръководството
та БЗС и най-вече на председателя на УС д-р Николай
Шарков, което съумя с много труд да запази интересите на нашето съсловие.
Имам освен това много добър редактор – Васил
Койнарев, който ми помага

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

Повече за курсовете на
www.bracescourses.com

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

1 ниво

2 ниво

3 ниво

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

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

4 ниво

5 ниво

20, 21, 22 април

18, 19, 20 май

Екстракционно
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в
съответствие с решенията на компетентните административни
органи във връзка с COVID-19.

да се избистрят до съвършенство текстовете и читателите да получат едно наистина увлекателно четиво.
И не на последно място
бих искала да благодаря на
издателство „Либра Скорп”
– Бургас, без което моите
книги нямаше да бъдат реалност.
Малко са денталените
лекари, който същевременно са автори и на литература, така ли е?
Не смятам, че съм единственият дентален лекар,
който се занимава с литература. Сред моите колеги има много, които имат
любимо хоби, в това число
и писането на поезия, разкази, романи. Мисля, че до
голяма степен донякъде медицината и литературата са
свързани. Да не забравяме,
че много лекари са известни
писатели – Димитър Димов,
който е бил ветеринарен
лекар, Робин Кук, Майкъл
Крайтън, Чехов и т.н.
Какво ви вдъхновява да
пишете?
Да пиша, ме вдъхновяват
именно книгите. Аз много
чета. Баща ми, още от детските ми години, ми купуваше много книги. Къщата ни
буквално е зарита с романи
и научна литература. Така
че имах богат източник да
развия въображението си и
да се опитвам още от уче-

ничка да претворя илюзионния свят, възникнал в ума
ми, на лист хартия.
В книгите ви обаче няма
персонаж, който да е с вашата професия. Не мислите ли, че би било интересно да има и такъв проект,
защото познавате най-добре този образ?
В една от книгите има
персонаж, който е почти
с моята професия. Това е
главната героиня на романа „Земната лястовичка“
– Нели. Тя избира за своя
професия медицината, тъй
като мечтата ѝ е да помага
на хората. Тя е студентка
и аз много подробно описвам изпитите ѝ по химия и
анатомия. Дори въпросите,
върху които тя трябва да говори, са същите, паднали се
на мен, когато се обучавах
във ВМИ „Иван Петрович
Павлов“, в Пловдив.
Трудно ли е в последно
време човек да упражнява
вашата професия, много
ли болни зъби имат българите?
Да, българите имат много
болни зъби. Съществуват
райони в България, където
населението не обръща внимание на лечението и когато
болката в зъба е налице и
стане нетърпима, предпочитат да го извадят. Така
постепенно се стига до пъл-

но обеззъбяване и на много
млади хора им се налага да
си правят частични или тотални протези.
Сред тях се е разпространило неправилното схващане, че ако няма зъб, значи,
няма да има проблем. В последно време е изключително трудно да се упражнява
професията на стоматолог,
особено като се има предвид и епидемиологичната
обстановка в страната и
света. Денталният лекар е
на челните места, на огневата линия и има доста колеги, засегнати от това коварно заболяване.
Какво да очакваме в бъдеще от вас?
Имам две идеи за романи.
Единият е приключенски, а
другият е фантастичен, но
все още не съм решила да
ги започна. Първата по важност задача за мен сега е да
разпространя и да намеря
още много читатели на написаните вече от мен и издадени седем книги – „Земната лястовичка“, „Перлата
на Елирия“, „Страх от самотата“, „Недосегаема звезда“, „Следи от отвъдното“,
„Една минута из времето“
и тази, която чакаме да излезе от печат съвсем скоро
– „Игдош-даха, синът на
Бога“, които може да намерите
ДМ
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БЛИЦ
37% РЪСТ НА ДЕНТАЛНИЯ
ТУРИЗЪМ ПО ВРЕМЕ НА
ПАНДЕМИЯТА?
37% ръст в сравнение с миналата година бележи
денталният туризъм у нас, и то в период на пандемия. С 12 на сто пък са се увеличи посещенията
на чужденци, свързани с очното здраве. Те са били
най-вече от Израел, САЩ, Канада, Близкия изток,
Северна Африка. Това заяви пред „Монитор” експертът Румен Драганов.
„Знаете, че след обявяване на извънредното положение много хотели прекратиха работа. След
това се забеляза дори един феномен, тъй като
някои дори отчетоха по-голяма заетост през май,
юни и юли именно заради медицинския туризъм”,
коментира Драганов. Най-голям ръст има при столичните хотели и частни клиники на зъболекари.
Никой обаче не води статистика за приходите от
този сектор в бранша.
„Но имайте предвид, че само един имплант струва около 1000 лева, смятайте за какви приходи става
въпрос. В повечето случаи у нас идват чужди семейства, като двойките комбинират посещенията.

ОЩЕ ДВАМА
ЗАМ. МИНИСТРИ В МЗ
Със заповеди на министър-председателя Бойко
Борисов на длъжността заместник-министър на
здравеопазването са назначени Евгени Григоров
и Слави Пачалов, съобщиха от правителствената
пресслужба.
Припомняме, на редовното си заседание Министерският съвет реши за заместници на здравния
министър да бъдат назначени още двама души,
които да подпомогнат работата по справяне с коронакризата.
Доц. Евгени Григоров е доктор по научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ от Националния
център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).
Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация
„магистър-фармацевт“ от Медицинския университет в София и образователна и квалификационна степен „магистър” по стопанска логистика от
УНСС. От 2016 година досега е началник отдел
„Анализ и оценка за състоянието на специалистите
в здравеопазването“ в НЦОЗА. Има дългогодишна преподавателска дейност, като от 2015 година
обучава студенти, докторанти и специализанти по
фармация в Медицинския университет - Варна.
Инж. Слави Пачалов е магистър по „Трудова
медицина и работоспособност“ в Медицинския
университет в София. От 2017 година досега управлява дружество, занимаващо се с обучения по
първа помощ, реакция при бедствия, пожаробезопасност, пътна безопасност, спасителни и издирвателни дейности. Дълги години е работил в Българския червен кръст, заемайки различни позиции,
включително директор в Столичната организация
на БЧК. Два пъти е награждаван с отличие от БЧК,
включително за цялостна дейност.

ПЕТ ПРОЦЕНТА ТАВАН НА
БРОЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
НАД 65 ГОДИНИ
Това се предвижда в програмата за оптимизация
на структурата на персонала в държавните висши
училища. МОН ще предостави 65 млн. лв. за увеличение на заплатите на преподавателите във висшите учебни заведения, като се изисква включването на млади кадри в системата.
Ръководствата на държавните висши училища
ще се стремят от догодина да увеличават началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

състав. За „асистент“ началният размер е 1300 лв.,
за „главен асистент“ – 1400 лв., за „доцент“ – 1500
лв. и за „професор“ – 1600 лв. Ще се стремят и към
повишаване на началните размери на основните
работни заплати за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност - за „преподавател“ - 1260 лв., а за
„старши преподавател“ – 1350 лв.
Според Споразумението ректорите би трябвало
да прекратят трудовите правоотношения с хора,
които са над 68-годишна възраст, заемащи академични длъжности, като броят на лицата, заемащи
такива длъжности, на възраст 65-68 години, не
трябва да надвишава 5% от академичния състав.
В Споразумението е заложено намаляване и на
числеността на административния персонал в държавните висши училища.

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ
(AI) ЩЕ ПРИДАДЕ ФИЗИЧЕСКИ
АСПЕКТ НА ВИРТУАЛНИТЕ
СРЕЩИ
Хората, участващи във видеосрещи в бъдеще, ще
могат да усещат ръцете си, когато се здрависват,
и да помиришат кафето във виртуалното си пространство, прогнозира основателят и главен изпълнителен директор на "Зуум" Ерик Юан по време на
технологичната конференция Web Summit, която
тази година се провежда изцяло онлайн.
Изкуственият интелект (AI) ще придаде физически аспект на виртуалните срещи, смята Юан,
които ще останат част от ежедневието дори и след
пандемията от коронавирус.
Последните месеци демонстрираха, че видеосрещите работят, а и много работници няма да
искат да се върнат на пълен работен ден в офиса,
заяви той, предаде Би Би Си.
Стойността на акциите на компанията за видеоуслуги "Зуум" спадна след първото съобщение
за ваксината срещу COVID-19 на Pfizer, но според
Юан за служителите, работещи в офис, физическото отиване на работа за два дни в седмицата може
да стане норма.
"Светът ще се превърне в хибридно работно място и мисля, че това е свят, който трябва да приемем", каза той.
Компанията имаше сериозни проблеми с неприкосновеността на личните данни и сигурността
след зачестилите случаи на хора, които се включваха в чужди разговори, без да бъдат поканени
(т.нар. zoombombing).

QR КОДОВЕ ЗА ПЪТУВАНЕТО
ПО СВЕТА
Китайският президент Си Дзинпин призова да
се установи "глобален механизъм", който да освободи пътуването по света. Той се основава на QR
кодове.
Си представи идеята си на виртуалната среща на
Г-20 през уикенда, чийто домакин беше Саудитска
Арабия. Той изрази надежда за включване на повече страни в системата, при която здравословното
състояние на всеки пътник ще се установява с помощта на QR код.
В Китай всеки човек има на мобилния си телефон зелен, оранжев или червен QR код, който
показва дали е здрав или заразен. Президентът
не разкри подробности за предложената система,
но правозащитници изтъкват, че тя може да се използва и по друг начин, например за политическо
наблюдение.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите
годишнини на д-р Димитър Хаджиев, д-р Ерай
Ариф, д-р Неда Митева и и д-р Валентина Табакова, като им пожелава здраве, много късмет, лично
щастие, чудесни мигове и много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС Кърджали
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглата годишнина на д-р Мариана Калинкова, като и
пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до нея , чудесни мигове , много лични
и професионални 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
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9136 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам/давам под наем
апартамент 94м2 със статут на
дентален кабинет .Самостоятелен
вход, частично обзавеждане. Гр.
Варна, жк Вл. Варненчик, тел 0888951294
Продавам
дентален
кабинет 40кв.м.в Пловдив в Оазис-4,напълно оборудван. Цена
40000EUR - Тел.0877000127
Продавам стоматологична машина-внос Китай и автоклав ''MЕЛАГ''- за контакти -гр.Ст.Загорател.0885/633505
Продавам нов дентален диоден
лазер LAZON 10W, в гаранция,
накрайници за хирургия, пародонтология, ендодонтия, два за
физиотерапия. гр. Стара Загора,
тел.0887952598.
Продавам стоматологична машина Медия ЮС-5. Напълно рециклирана с претапициран стол за
пациента, заедно със сух стерилизатор. Цена по договаряне. Тел.:
0877729309
Зъболекарска машина Медия-7-нова, запазена, сух стерилизатор, шкафове, масички,
клещи, лостове, зъботехнически
мотор с гъвкав вал. За контакт тел:
087729309.
Варна-зъболекарски кабинет
(със статут) - 73, 55 м2 с включени общи части - възможност за два
раб. стола, рецепция, складово помещение, санитарен възел. С външен двор 14,9м2 част от парцела
с право на безвъзмездно ползване.
Цена:132 000 евро, без допълнителни комисионни. Разсрочено
плащане: Аванс 40%, доплащане
50% на акт 14(получаване на Нот.
Акт.), доплащане 10 % на разрешение за ползване тел: 088831 11
48
Зъболекарка машина Медия-7-нова, запазена, сух стерилизатор, шкафове, масички,
клещи, лостове, зъботехнически
мотор с гъвкав вал. За контакт тел:
087729309.
Продавам помещение 200кв.м
на два етажа, намиращо се в кв. Г.
Делчев, бл. 261, подходящо за дентален център. Тел. за контакт 0888
233 718.
Продавам
стоматологичен
юнит ЮС-7М в отлично състояние, периферия и др .Тел.за контакт 0886 73 69 46.
Продавам стоматологична машина (ЮС-7) в отлично състояние, периферия приставки за ел.
диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник; резервни части. тел:0878671036 Д-р Божинова
Продавам пособия за оборудване на стоматологичен кабинет
(втори кабинет)на атрактивни
цени.тел:0878671036 Д-р Божинова
Продавам пълно стоматологично оборудване на изгодна цена
с 2бр.стом.стол.(текмил, дентсан) работещ дентален кабинет
в центъра на гр. Карлово GSM:
0889840317
Продавам амалгамобъркачка с
дозатор, стоматологична масичка
и ултразвук. Телефон: 0898/ 740
145
Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43
60 11 – Д-р Петкова
Продавам
стоматологичен
Юнит Olsen с компресор. Цена
1600 лв. За информация: 0882/ 080
082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета
с 2 санитарни възела. За контакт
- 0888 833194 или sms (след 20h)
Продавам апартамент от 58

кв.м. на 1-ви етаж, обособен като
два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е от
1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова
– 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени.
Цена: по договаряне. За контакти:
0888 65 27 96 и 0886 97 21 87 – Д-р
Петрова
Продавам пълно оборудване за
стоматологичен кабинет. Тел. 0889
765 295
Продавам помещение със статут на стоматологичен кабинет, 60
кв. м. в гр. Пловдив; За информация: 0897/ 988 845
Продавам помещение със статут на дентален кабинет в гр.
Пловдив. За информация: 0898
740 145
Продава се стоматологичен
кабинет (оборудван) Център, гр.
Пловдив 55000 EUR (1100 EUR
кв.м.); Квадратура: 50кв.м.; Вид
строителство: Тухла Телефон за
контакт:0888 626883
ДАВА ПОД НАЕМ:
Отдава се смяна под наем в денонощен спешен кабинет по дентална медицина в гр. Пловдив. За
информация: Д-р Атанасов – 0885/
88 00 43 или д-р Славова – 0885/
84 48 42
Давам под наем помещение,
подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв”
Прослав”, до пощата. За контакти:
0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на 1-ви
етаж в едно с друг работещ кабинет. Гр. Пловдив, ул. ”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова
– 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван
дентален кабинет в гр. Пловдив.
За контакти: 0898 35 75 34 – Д-р
Петрова
Давам смяна под наем в кабинет в гр. Пловдив, ул. „Царево” №
1, кв.Съдийски, до Германо-българската лаборатория или продавам напълно оборудвана практиката, намираща се на този адрес.
Тел. за връзка: 0877 769 099
Давам под наем стоматологичен кабинет (самостоятелна сграда) със санитарен възел, чакалня
и самостоятелен вход. Kабинетът
е в ЖК „Тракия“ и е работил като
денонощен. Месечен наем 400 лв.
Тел: 0895443171, 0888217713
Давам под наем кабинет в гр.
Асеновград. За контакти: 0877 12
94 84
Давам под наем напълно оборудван стоматологичен кабинет
на ул. .Позитано, град София - за
контакти 088 60 90 686
Давам под наем смяна в напълно оборудван зъболекарски кабинет гр. София бул. Христо и Евлоги Георгиеви 153 срещу Военна
академия. Д-р Делчовски 0888 710
187
ТЪРСИ:
Лекар по дентална медицина
търси работа на смени или смяна под наем в гр. Асеновград или
околността. За контакти: 0884 72
92 41
Лекар по дентална медицина
търси работа в околността на гр.
Пловдив. За контакти: 0988 94 55
05
Смяна под наем, в клиника в
гр. Варна, в района на Окръжна
болница - тел: 0888306087
Предлагам работа за стоматолог на смени. Гр. Бургас ж.к.
Меден Рудник - тел. за контакти
0898496648
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