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Много пътища съм пропътувала през 
годините. Стъпила съм на всички конти-
ненти. Хората, които срещах, бяха като 
шарени мъниста на огърлица – черни, 
жълти, бели… В съзнанието си нося 
усмихнати лица и весели случки. Недо-
разуменията отдавна съм ги забравила. 
Определям се като щастлив човек и така 
мислех да продължавам. Аз предполагам 

и все още не се знае, кой точно разпола-
га. Може би не мога все още да уточня 
наименованието. Почти всички пътува-
ния за 2020 г. се канселираха. Настана 
суматоха и объркване. Обичайното русло 
ни изхвърли. Всичко познато от работа, 
семейни отношения, пътувания, умение 
да се управлява, се нуждаеха от нови и 
различни правила.
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РК НА БЗС-РАЗГРАД
ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА ОТ РАЗГРАД 
Е СРЕД ПЪРВИТЕ 
ВАКСИНИРАНИ

Д-р Наталия Симеонова Озиолор, лекар по 
дентална медицина е лаконична по време на 
телефонния ни разговор. 
Очаква я пациентка и не е професионално да 
закъснява. Съгласява се с охота да отговори на 
естествените въпроси...
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ЗА ПРАКТИКАТА
ЦЕЛТА НА ЗДРАВНОТО 
МИНИСТЕРСТВО Е ДА 
СЕ ЗАМЕНЯТ ИЗЦЯЛО 
КНИЖНИТЕ РЕЦЕПТИ ОТ 
НАЧАЛОТО НА 2021 Г.

Е-рецептата ще се изпълнява в аптеките сре-
щу ЕГН и уникален код от 2021 г. Това стана 
ясно по време на представянето на прототипа 
на част от функционалностите на Национал-
ната здравно информационна система (НЗИС). 
На нея са присъствали представители на МЗ, 
НЗОК...

КОИ ВАКСИНИ СРЕЩУ 
КОРОНАВИРУС СА 
ПОДХОДЯЩИ И ПРИ КОИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
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ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Всички обичаме правилата, които би трябвало да улес-
нят живота ни, но е естествено, когато дойде време те да 
се прилагат на практика да възникнат много допълни-
телни въпроси. Живеем във времена на бързо техноло-
гическо развитие, което понякога изпреварва нагласите, 
навиците ни и дори физиологията на човека. 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ МНЕНИЕ

 #КАЛЕНДАР

ДОГОВОР NO РД-НС-01-3-4 ОТ 
23.12.2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ 
ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ
Публикуван е в извънреден брой 111/31.12.2020 г. 
на Държавен вестник, Договор No РД-НС-01-3-4 
от 23.12.2020 г. за изменение и допълнение на 
Националния рамков договор за денталните 
дейности между Националната здравноосигури-
телна каса и Българския зъболекарски съюз за 
2020-2022 г.

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.

115-ТА ГОДИШНИНА НА БЗС
Във връзка със 115-та годишнина на БЗС на сайта 
е качен Алманаха на БЗС.

Подходящо ли е поставяне на ваксина при хора с 
автоимунни заболявания и по-специално при лупус, 
където се знае, че ваксината предизвиква увеличение 
на интерфероновата активност?

НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДУЛ 
ЗА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 

ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУСА

УСПЕШЕН НРД И  
В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЕ НАВЪРШИХА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
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ПРЕДСТОЯЩО
ПРОФ. П. СТАНИМИРОВ 
ПОЕМА ПОСТ В УМБАЛ 
„АЛЕКСАНДРОВСКА“

Проф. Павел Станимиров е специалист по Ли-
цево-челюстна хирургия и Орална хирургия, 
дипломиран магистър по дентална медицина 
(1994) и магистър по медицина (2010) от Меди-
цински университет – София. Началник е на 
Клиниката по лицево-челюстна хирургия в УМ-
БАЛ „Александровска“ ...
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През 2020 г. между БЗС и НЗОК 
бяха изработени и подписани два 
Анекса на НРД 2020-2022. Те бяха 

постигнати след активни и навременни 
действия на КРД на БЗС на ниво Народно 
събрание, Министерство на здравеопазва-
нето и НЗОК. В тези Анекси бяха защите-
ни икономическите интереси на лекарите 
по дентална медицина, сключили догово-
ри с НЗОК.

В безпрецедентната епидемична обста-
новка на нашите колеги бяха гарантирани 
безвъзмездни приходи в рамките на 85% 
от заработените дентални дейности, като 
от 01.09.2020 г. бяха увеличени и цените 
на всички дентални дейности, заплащани 
от НЗОК. 

След анализ на изпълнението на бю-
джета за дентални дейности през 2020 г. 
Комисията мотивирано заяви искането 
си за увеличение на бюджета за дентал-
ни дейности през 2021 г. При проведени-
те официални разговори с председателя 

на Надзорния съвет на НЗОК, министъра 
на здравеопазването и министъра на фи-
нансите, и с намесата на председателя на 
БЗС, бюджетът за дентални дейности бе 
увеличен с 18 млн. лв.

Постигнатото в Анексите и увеличение-
то на бюджета даде възможност на КРД 
на БЗС да направи мотивирано предло-
жение до НЗОК за параметри на Анекса 
на НРД за 2021 г. След проведени прего-
вори, предложените от БЗС параметри 
намериха място и залегнаха в подписания 
и публикуван в Държавен вестник - Из-
вънреден бр. 111 от 31.12.2020 г. “Дого-
вор за изменение и допълнение на НРД за 
дентални дейности между НЗОК и БЗС за 
2020-2022”.

Така в този договор залегнаха предло-
женията на Комисията и бяха изпълнени 
целите на БЗС:

- увеличение на бюджета за дентални 
дейности от 179 млн. лв. на 197 млн. лв.

- увеличение с 10% цените на всички 

дентални дейности, заплащани от НЗОК. 
- запазване 85% заплащане за работа 

при неблагоприятни условия, свързани с 
извънредната  епидемична обстановка.

Договорите с изпълнители на извън-
болнична дентална помощ влизат в сила 
както следва:

1. от датата на подписване, при условие 
че изпълнителят е работил по договор с 
НЗОК, но е договорил дейност, която не 
е извършвал по договор с НЗОК до 31 де-
кември 2020 г. - за новата по вид дейност;

2. от датата на подписване на договора, 
в случай че съответният изпълнител до 
момента на сключване на новия договор 
не е работил по договор с НЗОК.

(2) Допълнителните споразумения по 
чл. 21а към договорите с изпълнители на 
извънболнична дентална помощ влизат в 
сила от 1 януари 2021 г.

Д-р Георги Димов, 
председател на КРД

На 20 декември 2020 г. бе положен ве-
нец пред паметната плоча, поставена по 
време на честването на 105 години БЗС 
на ул. „Славянска беседа“ от членове 
на УС на БЗС. Поздравителни адреси 
за годишнината се получиха от Минис-
терството на здравеопазването, от Бъл-
гарски лекарски съюз, от Български 
фармацевтичен съюз и от Българската 
асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ).

Денят е 20 декември 1905 г. В десет 
и половина сутринта в малкия салон на 
„Славянска беседа“ в София се събират 

няколко души, за да поставят началото на 
организирания живот на новосъздаващото 
се зъболекарско съсловие в България. Ще 
състои първият конгрес на българските зъ-
болекари, който има за цел “… да изслуша 
някои реферати по Одонтологията и Стома-
тологията от колегите, които желаят да ги 
прочетат, да гласува устав на дружеството 
и най-после да избере настоятелство, което 
да ръководи дружествените работи“.

Най-възрастният участник е на 61 години 
и по право заема председателското място. 
Казва се д-р Фридрих Фламих.

Годината е 1878, доктор Фридрих Фла-

мих, роден в Прага, напуска тогавашната 
Австро-унгарска империя и става първия и 
единствен зъболекар в България.

На 25.06.1880 г. на д-р Васил Аргазов е 
издадена позволително № 1 със следния 
текст: „…даде му се настоящето позволи-
телно за свободно упражнение на зъбар-
ското изкуство”. Той е Първият „легитимен 
зъболекар”!

Двадесет и пет години по-късно зъболе-
карите М. Елмазов и Д. Тошков поставят 
началото на организирания живот на ново-
създаденото зъболекарско съсловие у нас.

На стр. 2

ПАМЕТ

ЗА СВОБОДНО УПРАЖНЕНИЕ НА 
ЗЪБОЛЕКАРСКОТО ИЗКУСТВО

Навършиха се 115 години от създаването на БЗС

Министерство на здравеопазването създаде специа-
лизиран раздел за ваксините срещу коронавирусната 
инфекция в Единния информационен портал за борба с 
COVID-19. Той подпомага с информация медицинските 
специалисти и гражданите за различните ваксини сре-
щу COVID-19. 

Модулът предоставя в достъпен формат проверени 
данни от достоверни национални и международни из-
точници, в това число всички важни новини, актуални 
научни публикации, отговори на най-често задаваните 
въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали 
и статистика. Разработено е и приложение за мобилни 
телефони. В ход е неговото одобрение от двете най-го-
леми платформи в света. Свободният и лесен достъп 
до приложението и Единния информационен портал за 
борба с COVID-19 дава пряк и бърз път до глобалната 
информация за процеса на ваксиниране.

Линк: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations
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ПАМЕТ

ЗА СВОБОДНО УПРАЖНЕНИЕ НА 
ЗЪБОЛЕКАРСКОТО ИЗКУСТВО

Навършиха се 115 години от създаването на БЗС
От стр.1

До всички зъболекари в Бъл-
гария е изпратен следния фор-
муляр:

Почитаеми колеги,
Известно ви е, че в България 

всичките съсловия, били те науч-
ни или не, са организирани, като 
са съставили дружества, които 
да работят изобщо за цялото 
съсловие и частно за интересите 

на отделни негови членове, които 
в една или друга смисъл са онеп-
равдани или от страна на сами-
те власти или от частни лица. 
От такваз полезна организация е 
лишено само зъболекарското съ-
словие, което наравно с другите 
научни професии, ако не стои по-
горе, то в всички случаи не и по-
долу; следователно и то трябва да 
бъде организирано, и е една непро-
стителна грешка от самите нас, 

че не сме могли до сега да оценим 
сдружаването и неговата мощна 
сила, когато се касае да се защи-
ти, било цялото съсловие, било 
отделен негов член.

Пред вид на това ние тука се 
събрахме няколко колеги и след 
като обмислихме въпроса за със-
тавянето на едно българско одон-
тологическо дружество, решихме 
ако и да не сме много на брой, да 
се обърнем до всички вас с насто-
ящето циркулярно и да ви молим 
да ни отговорите в едно непро-
дължително време на следую-
щите въпроси: Приемете ли по 
принцип щото да се състави едно 
одонтологическо дружество? Ако 
приемете, съгласни ли сте да се 
съберем още тази година, в края 
на месец декември /напр. на 20 де-
кември), на конгрес?

Конгресът ще има за цел да из-
слуша някои реферати по Одон-
тологията и Стоматологията 
от колегите, които пожелаят да 
ги прочетат; да гласува устава на 
дружеството и най-после да избе-
ре едно настоятелство, което да 
ръководи дружествените работи.

Комитет: Михаил Елмазов, 
зъболекар, Д. Тошков, зъболекар

На 20.12.1905 г. в малкия салон 
на „Славянска беседа” д-р Русев – 
директор за опазване на обществе-
ното здраве, открива Първия кон-
грес на българските зъболекари. 
Началото е поставено! Взема се 
решение за основаването на „Пър-
вото Българско Одонтологическо 
/зъболекарско/ Дружество” със 
следния устав:

Устав на Първото Българско 
Одонтологическо /зъболекарско/ 
Дружество

Чл.1. Дружеството на българ-
ските одонтолози, основано на 
21.декемврий.1905г., се именува 
Първо Българско Одонтологиче-
ско /Зъболекарско/ Дружество.

Чл.2. Дружеството има за цел;
а/ Да работи за научното обе-

динение на членовете си;
6/ Да работи за повдигане и па-

зене престижа на зъболекарското 

съсловие и отделни негови членове, 
в кръга на науката и законите;

в/ Да действа за обширното 
разпространение на практически 
познания по одонтологията и ден-
талната медицина из масите на 
народа и

г/ Да обсъжда санитарно-одон-
тологически и дентални въпроси, 
възбудени било от членовете му, 
било от властите;

Чл. 3. Целта се постига:
а/ Чрез писмени и устни рефера-

ти изобщо и популярно-публични 

сказки по одонтологията и ден-
талната медицина и

б/ Когато дружеството ще 
разполага с капитал, да издава 
едно научно-популярно списание 
по одонтологията и денталната 
медицина.

По запазени сведения основате-
лите на ПБОД, са наброявали 19 
души.

Членове-основатели:
1. Елмазов Михаил, дипломиран 

от Медицинския факултет на Им-

На учредителите 
от признателните 
наследници

Денят е 20 декември 2020 г. Полагане на венец пред паметната плоча, поставена по време на честването 
на 105 години БЗС на ул. „Славянска беседа“ от членовете на УС на БЗС

  #EDITORIAL

ДЪЛБОКА 
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕДИ 

ТРАНСФОРМAЦИЯТА

През последните седмици все по-често чуваме израза „дъл-
боката държава“. Употребява се политически и като на-
рицателно за конспирация. Същността му се свежда до 

политическа ситуация в дадена страна, в рамките на която ня-
какъв вътрешен орган („дълбока държава“) действа независимо 
от официално избраното гражданско политическо ръководство. 
Когато нямаме контрол над дадена ситуация, сякаш ни олеква 
да си обясним всичко с конспиративни теории, а може би пък 
някои и да са верни.

Същевременно си мисля, че самите ние имаме нужда от дъл-
бока самоорганизация, но не като в онзи стар виц от времето на 
социализма. 

Самоорганизация като отделни индивиди и организация като 
общество. 

Психолозите казват, че в момента сме в колективна невроза – 
не само в България, в света. В екзистенциална, многопластова 
криза. Всъщност на карта е посоката. Защото криза означава из-
равнени шансове – да се тръгне към патология или към здраве.

В психологията има концепция – теория за управление на те-
рора, или за овладяване на ужаса. Когато хората са застрашени 
и изплашени, те включват своите първични защитни механизми 
на високи обороти, мобилизират цялата си имунна система – не 
само биологичната, а всички форми на справяне. 

В Бургас един ИТ-специалист направи pro bono програма за 
свободни места в болниците и я предостави на общината, също 
и на МЗ.

Във Варна инициираха, за два дни, създаването с дарения на 
малък център по трансфузионна хематология, където да се даря-
ва кръвна плазма за лечение на тежко болни с Ковид-19.

В София дойдоха достатъчно преболедували хора от малък 
далечен град, които да дарят плазма за своя лекар, оказал се в 
критично състояние в резултат на коронавирусната инфекция.

В слънчевия ранен следобед вървя пеша из квартала, в който 
живея. Тук са струпани много отделни зъболекарски кабинети, 
малки клиники и големи дентални центрове. Прави ми впечат-
ление, че повечето са затворени, но на едно от най-хубавите мес-
та в района се позиционира на два етажа нова дентална клиника 
– светла, сияеща и очакваща.

Животът трябва да продължи, може би наистина с повече мо-
билизация и мисъл за същината на нещата и хората около нас. 
Защото следващата, много по-обхватна, дълбока и продължител-
на криза, ще е с психоемоционалната стабилност на хората.

Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“
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ператорския руски университет 
„Се. Владимир", през 1894 г., със 
звание Зубной Врачь. Практикува 
в София.

2. Хаджи Иванов Б.Д., дипломи-
ран от същия университет с звание 
Зубной Врачь пра 1907 г. Практи-
кува в Ст. Загора.

3. Дидов, дипломиран от Меди-
цин. Факултет на Юрьевския уни-
верситет през 1900 г. Практикува в 
Пловдив.

4. Никола Върбанов, дипло-
миран от мед. факултет на Хар-
ковския руски университет, през 
1901г. Практикува в г. Сливен.

5. Сп. Барумов, дипломиран от 
Киевския императорски универ-
ситет, през 1907г. Практикува в гр. 
София.

6. М. Сакарова-Лазарова, дипло-
мирана от мед. Факултет на Импе-
раторския Московски университет. 
Практикува в г. София.

7. Калдаръмова, дипломирана в 
Русия. Практикува в Търново.

8. М. Сенков, диплолшран в Ру-
сия. Практикува в Търново.

9. 3. Сеферян, /не дал сведения/.
10. Бербенко, дипломирана в Ру-

сия. Практикува в София.
11. Зорка-Тошева-Тошкова, ди-

пломирана в Русия. Практикува в 
София.

12. Д. Тошков, също.
13. Манчева, неизвестно.
14. Джераси, /не е дал сведения/.
15. Мутанова, дипломирана в 

Русия. Практикува в София.
16. Б.Т. Малчев, дипломи-

ран от Женевската държавна зъ-
болекарска школа със звание 
Chirurgiendentiste 1904 год. Прак-

тикува от 1905 а. в гр. Русе.
17. Радбил, свършила в Герма-

ния.
18. Параскевов, дипломиран от 

Атинския университет със звание 
Доктор по медицината, специали-
зирал в Ecole dentaire. Практикува 
в г. Бургас.

19. Герчева, дипломирана от Ки-
евския императорски университет, 
през 1906г. с звание Зубной Врачь. 
Практикува в Шумен.

За председател на „Първото 
Българско Одонтологическо /зъ-
болекарско/ Дружество” е избран 
Михаил Елмазов, а за секретар 
Димитър Тошков.

На 04. 07. 1910 г. 4-тият редо-
вен конгрес на ПБОД преименува 
ПБОД в Български зъболекарски 
съюз /БЗС/. Основният мотив на 
председателят Фламих е „…наши-
те искания да бъдат чути и удовлет-
ворени от Висшият медицински 
съвет, когато се здраво организира-
ме в зъболекарски съюз с провин-

циални автономни колегии”.
Година по-късно съществуват 

регионални дружества със следна-
та численост: София – 19, Пловдив 
– 7, Варна – 9, Русе – 9, Сливен – 3, 
Стара Загора – 4, Шумен – 4, или 
общо 55 членове.

На 11.09.1911 г. излиза първият 
брой на списание „Зъболекарски 
преглед”, през 1951 г. е преимену-
вано на сп. „Стоматология”, а от 
2001 г. е възстановено първото му 
име „Зъболекарски преглед”. Това 
наше първо съсловно списание се 
издава без прекъсване 94 години.

През първата половина на 20-
ти век БЗС се утвърждава като 
авторитетна съсловна организация 
у нас. Основните въпроси, с които 
се занимава са: създаване на нор-
мативна уредба, регламентираща 
упражняването на зъболекарска-
та професия у нас; създаване на 
зъболекарски раздел в закона за 
опазване на общественото здраве; 
подобряване на зъболечението на 
децата, учениците и войниците 
чрез назначаване на зъболекари 
в гимназиите, полковете, първо-
класните болници, дивизионните 
болници и големите градски ле-
чебници; установяване на връзка 
между хигиенно-профилактичните 
мероприятия и социално-битовите 
условия със заболяванията на зъ-
бите; разкриване на висше учебно 
заведение по зъболекарство, като 
първото съсловно искане датира от 
1906-7 г. и продължава до 1942 г. 
когато е създаден Зъболекарският 
отдел на МФ-София.

След Втората Световна война 

през 1948-9 г. със закон са лик-
видирани всички самостоятелни 
съсловни организации включи-
телно и Български зъболекарски 
съюз. 

Научни дейци от Стоматоло-
гичния факултет-София създават 
Научно медицинско дружество по 
дентална медицина - член на Съ-
юза на научните медицински дру-
жества в България.

Демократичните промени след 
1989 г. дават възможност за създа-
ване на професионално-съсловни 
организации у нас. През 1990 г. 
стоматолози от Пловдив подкрепе-
ни от колегите си от София и стра-
ната възстановяват Българския 
Стоматологичен Съюз /БСС/.

Начело като съпредседатели за-
стават: д-р Иван Антикаджиев, д-р 
Красимир Куманов, и д-р Ангел 
Бакърджиев.

Този период се характеризира 
със структуриране на доброволни 
начала и укрепване на национална 

дентална организация, наброяваща 
около две хиляди членове. Узако-
нява се свободната дентална прак-
тика след 19 годишно прекъсване.

В периода 1992 – 1994 г. под 
председателството на д-р Кр. Ку-
манов е създадена първата разра-

ботка - остойностяваща зъболе-
карския труд - важна предпоставка 
за въвеждане на здравно осигури-
телната система у нас, по- късно 
залегнала в Наредба № 5 на МНЗ, 
актуална и до днес.

До 1997 г. председател на БСС 

е д-р Антонии Гоцев, главен асис-
тент от Стоматологичния факултет 
в Пловдив. Периода е характерен 
със нарастване на авторитета на 
организацията, сериозни диску-
сии относно модела на денталното 
здравеопазване у нас; и стигане до 
заключението, че седалището на 
БСС трябва да бъде в София.

От 1997 г. председател на БСС е 
д-р Живко Михайлов.

През 1998 г. е публикуван но-
вият закон за съсловните ор-
ганизации, регламентиращ 
задължителното членство в съ-
словната организация на всеки 
практикуващ зъболекар.

Българския Стоматологичен 
Съюз (БСС) се пререгистрира и 
става Български Зъболекарски 
Съюз (БЗС).

Д-р Живко Михайлов е преиз-
бран за негов председател два пъти 
до май 2005 г.

Започва се реална реформа в 
денталното здравеопазване, прива-
тизират се ОСП и РСП, регламен-
тират се нови взаимоотношения с 
НЗОК и др.

На редовния отчетно - изборен 
конгрес през май 2005 г. за предсе-
дател на БЗС е избран д-р Николай 
Шарков.

Понастоящем редовните члено-
ве на БЗС са обединени в 28 район-
ни колегии. 

И нека никога не забравяме, че 
за сто години в България е имало, 
само ЕДНА, национално отговор-
на организация на стоматолозите, 
независимо от нейното име.

И историята на денталната ме-
дицина в България не е непре-
менно история на организираната 
дентална медицина у нас. За до-
бросъвестния историк на съслови-
ето има обширно поле за изява.

Из “История на денталната 
медицина в България”

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ     /Б А П З Г/ 

BULGARIAN ASSOCIATION OF HEALTH PROFESSIONALS 
IN NURSING     /B A H P N/ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
София 1680  ул. “Казбек” № 62  тел./ факс :02/954 97 53;  02/915 69 16; 

www.nursing-bg.com      e-mail: bg.nursing@abv.bg 
 

 

ДО 

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ  
 
 
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,  
СКЪПИ ЗЪБОЛЕКАРИ, 

  
От името на Управителния съвет на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи и лично от мое име изразявам нашите най-
сърдечни поздрави и благопожелания по случай 115-ата годишнина от основаването на 
Българския зъболекарски съюз! В трудното време на изпитания заради пандемията от 
COVID-19 българските зъболекари продължават да изпълняват своята отговорна мисия, 
да лекуват и да се грижат за денталното здраве на гражданите на Република България.    

 
Скъпи зъболекари, работейки на първа линия, въпреки риска за Вашето здраве и 

здравето на Вашите семейства, давате сигурност и спокойствие на пациентите, които 
по всяко време могат да получат помощ и лечение на най-високо професионално ниво, 
стъпило на европейските и световните стандарти в денталната медицина.  

 
Пожелаваме на всички Вас здраве, успехи в професията и много радостни моменти 

в личния Ви живот! 
 
Вярваме, че традиционното ползотворно сътрудничество между БАПЗГ и 

Българския зъболекарски съюз ще продължи и през 2021 година!     
 
ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!   
 
 
С уважение:        
Милка Василева,                               гр. София 
Председател на УС на БАПЗГ                     20. 12. 2020 г. 
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РК НА БЗС-РАЗГРАД

ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ 
РАЗГРАД Е СРЕД ПЪРВИТЕ ВАКСИНИРАНИ В 

БЪЛГАРИЯ НА 29.12.20202 Г.
Синът на д-р Наталия Озиолор е завеждащ на лабораторията по токсикология на 

“Пфайзер” и пряко отговаря за безопасността на ваксината
30-годишният д-р Елиас Озио-

лор, родом от Разград завежда ла-
бораторията по токсикология на 
фармацевтичния гигант “Пфайзер” 
и пряко отговаря за безопасността 
на ваксината срещу коронавируса 
на компанията.

Политиката на американския 
фармацевтичен гигант не позволя-
ва на работещите там да коменти-
рат дейността си, затова и д-р Ози-
олор отказва медийни изяви. Сред 
първите ваксинирани в България и 
първи в Разград обаче бе баща му 
д-р Мишел Озиолор. Той е начал-
ник на АГ отделението в разград-
ската болница. Веднага след него 
се е имунизирала и съпругата му 
– д-р Наталия Озиолор.

Д-р Наталия Симеонова Озио-
лор, лекар по дентална медицина 
е лаконична по време на теле-
фонния ни разговор. Очаква я 
пациентка и не е професионално 
да закъснява. Съгласява се с охо-
та да отговори на естествените 
въпроси: наистина ли синът й е 
завеждащ лабораторията по ток-
сикология на фармацевтичния 
гигант “Пфайзер” и пряко от-
говаря за безопасността на вак-
сината срещу коронавируса на 

компанията; ваксинирала ли се 
е сред първите медицински лица 
и защо част от лекарите по ден-
тална медицина предпочитат да 
изчакат за ваксинирането с пър-
вата налична ваксина.

„Да, наистина синът ми е за-
веждащ лабораторията и работи 
в тази компания от години. Реших 
да се ваксинирам и го направих при 
първа възможност, още на 29.12 
2020 г. Направи го и моят съпруг. 
Смятам, че това е единствената 
възможност да се спре епидемия-
та и да започнем отново да живе-
ем и да работим нормално.

Не контактувам с много колеги 
и не мога да знам, защо предпочи-
тат да изчакат. Естествено е, че 
работата ни е рискова и затруд-
нена, и правим много разходи за 
дезинфекция, която отнема допъл-
нително и от времето ни“.

Д-р Мишел Озиолор в началото 
бил против ваксината, въпреки че 
синът му работи върху нея. Млади-
ят д-р Озиолор обаче го убедил.

“Синът ми е началник на лабо-
раторията в “Пфайзер”, която 
отговаря за токсичността и без-
опасността на ваксината. В един 
разговор с него разбрах, че няма 
нищо страшно, напротив, един-

ственото странично действие или 
страничен ефект, който може 
да се получи, е алергична реакция, 
затова до 30 минути след вакси-
нацията трябва да стоим под на-
блюдение. Минат ли без алергична 
реакция, няма никакви проблеми. 
Не знам нищо по-конкретно за са-
мата ваксина, но не може синът 
ми да ми се моли да я направя и тя 
да е опасна”.

Според него това е нашето оръ-
жие сега, с което да се защитаваме 
и да живеем един нормален живот. 
Друго няма.

“Да ходим непрекъснато с мас-

ки и да се задушаваме, не може”, 
каза той. А мненията на лекари 
против ваксината не били корект-
ни, защото те не знаят как се прави 
и какво има в нея. “Пфайзер” пък 
пазят тази информация като фир-
мена тайна, но гарантирали безо-
пасността.

Заедно с целия екип на “Пфай-
зер” д-р Елиас Озиолор в момента 
работи по удължаване на имуните-
та от ваксината.

На 13 години Елиас напуска 
Разград и отива да учи в Амери-
канския колеж в София. След това 
заминал за САЩ, където решил, че 

не иска да бъде практикуващ ле-
кар. Повече му харесвало да рабо-
ти в лаборатория и да прави наука.

През 2012 г. Елиас Озиолор 
започнал докторантура в текса-
ския университет “Бейлър”, а през 
2017 г. – професура в университета 
“Дейвис” в Калифорния.

“Оставаха му 4-5 години и щеше 
да стане професор по токсиколо-
гия и генетика, но тогава се появи 
предложението от “Пфайзер” за 
работа. Бях с него, когато се кон-
султира с неговия професор какво 
да прави, и той му каза, че ще оти-
де вместо него, ако не го направи, 
защото “Пфайзер” не избират 
кого да е”, разказа д-р Мишел Ози-
олор.

Елиас оглавил лабораторията на 
фармацевтичния гигант през януа-
ри 2019 г. - малко повече от година 
преди да започнат разработката на 
ваксината срещу коронавируса.

Фамилията Озиолор е с ливан-
ски корени. Майката на д-р Мишел 
Озиолор е ливанка. В България 
той дошъл 20-годишен. Завършил 
е Медицинския университет в Со-
фия, където се запознал със съпру-
гата си Наталия, която е от Разград 
и е лекар по дентална медицина. 

ДМ

Подходящо ли е поставяне 
на ваксина при хора с ав-
тоимунни заболявания и 

по-специално при лупус, където 
се знае, че ваксината предизвиква 
увеличение на интерфероновата 
активност?

• И при лупус, и при синдром на 
Сьогрен е факт промяна в активност-
та на интерфероните I, активност, 
която се засилва и след ваксините. Ще 
разгледам въпроса като цяло, а той, 
при хора с автоимунни заболявания, 
може да се сведе до: кое е по-добре – 
човек да рискува да си сложи ваксина 
или да прекара заболяването. Трябва 
да се има предвид, че при ваксината 
човек получава само една от състав-
ките, докато при заболяване може да 
бъде изложен на целия вирус и съот-
ветно на тежък комплекс от симпто-
ми. Като цяло хората с автоимунни 
заболявания не са от застрашените 
групи, за които се очаква да прекарат 
по-тежко заболяването. (Важно е да 
уточня, че коментарът ми е по повод 
„регулираните“ автоимунни заболя-
вания, защото има една, много тежка 
група, при която има увреждания на 
цели органи и системи и те не влизат 
в тази категория). Засега се знае, че 
като цяло няма съществена разлика в 
начина, по който хората с автоимунни 
заболявания прекарват вируса, в срав-
нение със здравата група. Това е една 
индиректна податка и за потенциал-
ното действие на ваксината, тъй като 
нямаме реални данни и клинични 
изпитания при такива пациенти. Съ-
дейки от начина, по който пациентите 
с автоимунни заболявания прекарват 
COVID-19, отново, индиректно, би-
хме могли да стигнем до извода, че 
при тези пациенти и имунизацията не 
би трябвало да бъде проблем.

• Случаят с пациенти с лупус и 

синдрома на Сьогрен е по-специален 
и там нещата са неизвестни и за мен. 
При тях трябва да се подхожда със 
специално внимание. Не мога да кажа 
нито „да“, нито „не“, защото нямаме 
реална информация какво се случва с 
тези пациенти след ваксиниране.  Във 
всички случаи ваксината би следвало 
да е за предпочитане пред заболява-
нето. Но теоретичните концепции са 
едно, а реалната ситуация нещо съв-
сем друго.

Ваксина при Тиреоидит на Ха-
шимото

• Преценката трябва да е на личния 
лекар, според конкретния човек, за-
щото тази болест може да бъде ком-
пенсирана или декомпенсирана, кое-
то много променя нещата. Във всички 
случаи ваксината е по-малката „беля“ 
от това, човек да се разболее и да пре-
кара коронавируса.

Има ли ваксината онкогенен по-
тенциял (може ли да предизвика 
онкологични заболявания)?

• Категорично не! При нея имаме 
едно парче РНК, което изобщо не 
достига до човешкия геном.

Възможна ли е кръстосана реак-
тивност, която да доведе до автои-
мунни феномени?

• Такава възможност съществува не 
само при тази, но и при всяка вакси-
на. Засега такива случаи не са докла-
двани, но е твърде рано все още да се 
каже. Тези ваксини не са по-различни 
от всички други, по отношение на 
тази хипотетична опасност.

Може ли да се поставя ваксина 
и ако да – коя, при хора с алергия 
към медикаменти? Трябва ли при 
тези пациенти да се прави някаква 
премедикация?

• Имаше няколко такива случаи на 
хора с алергични реакции в Англия. 

При тях може да се проведе анти-
хистаминова премедикация. Това е 
логично, въпреки че не съм го чувал 
все още като директна препоръка. 
Според мен логиката по-скоро е при 
човек, който е с алергии, да се уточ-
ни максимално към какво е алергията 
и по време на поставянето на самата 
ваксина да има екип, който да може 
да реагира. Така го правят в Англия.

Каква е трайността на придоби-
тия чрез тези РНК ваксини имуни-
тет?

• Това има отношение към въпро-
са каква е трайността на имунитета 
след преболедуване. Този въпрос все 
още не е изяснен. При предишните 
два коронавируса трайността на иму-
нитета беше около 2 години. Сега се 
счита, че няколко месеца имунитет 
съществува със сигурност. Установе-
ни са клетки на имунната памет при 
SARS CoV-2, както при безобидните 
коронавируси, които реагират срещу 
SARS CoV-2. Въпросът е защо някои 
хора задържат дълъг титър на анти-
тела, а при други този титър доста 
бързо спада? Ваксината, според мен, 
минава „муцуна до муцуна“ с общия 
ритъм на имунитета, който се създава 
след преболедуване. Има съобщения, 
че постваксиналния имунитет е по-
дълъг от естествено придобития, но 
това няма как да бъде сигурно, защо-
то все пак ваксините започнаха да ги 
поставят декември месец.

Естествен или изкуствен имуни-
тет (придобит от ваксина) дава по-
дълга защита?

• Няма как да сравним още.
Преболедувалите пациенти трябва 

ли да се имунизират?
• Това е интересен въпрос, защото 

има полярни гледни точки. Логика-
та е преболедувалите пациенти да 

се имунизират поне няколко месеца 
след болестта. Поне 6-7 месеца. Това 
е моето мнение. Иначе, особено при 
хора с автоимунни заболявания, рис-
кът се увеличава от тези две срещи с 
вируса и негови структури в сравни-
телно къс порядък.

РНК ваксините освен, че пред-
пазват, ограничават ли и разпрос-
транението на вируса?

• Според мен е логично да ограни-
чават и разпространението на вируса, 
но не мога да отговоря категорично. 
Ваксинирането започна преди 3-4 
седмици, кой би могъл да отговори! 
Логиката е възможността за разпрос-
транение да бъде значително по-ни-
ска.

Ваксина при онкоболни пациен-
ти?

• Онкоболните пациенти са като 
автоимунните пациенти заради това, 
че и там разнообразието на онколо-
гични заболяванията е много голямо. 
Има хора с напреднали заболявания, 
има такива на активна супресивна 
терапия, има онкоболни, които са в 
дълга ремисия, добре поддържани и 
т.н. Това не са еднакви ситуации и не 
може да се даде еднозначен отговор. 
Тук е ролята на лекуващите лекари 
да преценят за конкретния пациент 
какво е по-опасно: срещата с коро-
навируса или имунизацията; в какво 
състояние се намира пациентът; как-
ва степен на имуносупресия има при 
него. Самата ваксина няма логика да 
изостри онкологично заболяване.

Има ли проблем при пациенти с 
улцерозен колит, които са на тера-
пия с Хумира и имуран?

• Хумира не би трябвало да пред-
ставлява проблем и да влошава ка-
чеството на ваксината. Имуранът 
обаче е друго нещо, защото е доста 

по-неселективно средство. И стигаме 
до въпроса може ли той да попречи 
на ваксината, да се изгради един до-
бър имунен отговор. При противо-
грипните ваксини една съществена 
част от пациентите, които са на иму-
носупресия, не развиват добър иму-
нен отговор. Има логика това да бъде 
проблем.

Има ли разлика в имунологич-
ния механизъм, на който залагат 
двете РНК ваксини?

• По принцип липидните частици, 
които обграждат РНК, са една от най-
строго пазените фирмени тайни. Но 
логиката на имунологичния механи-
зъм е една и съща и при двете.

Вие каква ваксина бихте избра-
ли, за да се ваксинирате?

• Аз бих избрал, разбира се, РНК 
ваксина и веднага ще ви кажа защо. 
Първо, не желая повече да бъда мас-
киран, дистанциран и дигитализиран. 
Това са първите ваксини и бих избрал 
тях, защото не мога да чакам повече. 
(Към днешна дата проф. Кюркчиев 
вече е сред първата група медици 
в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, кои-
то бяха ваксинирани с ваксината на 
Pfizer-BioNTech – б.а.). Второ, тези 
ваксини са революция в имунологи-
ята. Един имунолог ако не участва 
в революция в имунологията що за 
имунолог ще бъде?!

При мутация на вируса ще бъде ли 
ваксината неефективна?

• Зависи от мутацията на вируса. 
Като цяло спайк протеина може да 
бъде атакуван от имунната система 
на приблизително 100 места. Ако има 
мутации в няколко места, както при 
новите описани мутации, това не би 
следвало да бъде сериозен проблем и 
ваксината би трябвало да работи.

Проф. Д-р Кюркчиев

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

КОИ ВАКСИНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС СА 
ПОДХОДЯЩИ И ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Много пътища съм про-
пътувала през годи-
ните. Стъпила съм на 

всички континенти. Хората, 
които срещах, бяха като шаре-
ни мъниста на огърлица – чер-
ни, жълти, бели… В съзнанието 
си нося усмихнати лица и ве-
сели случки. Недоразуменията 
отдавна съм ги забравила. Оп-
ределям се като щастлив човек 
и така мислех да продължавам. 
Аз предполагам и все още не 
се знае, кой точно разполага. 
Може би не мога все още да 
уточня наименованието. Почти 
всички пътувания за 2020 г. се 
канселираха. Настана суматоха 
и объркване. Обичайното русло 
ни изхвърли. Всичко познато 
от работа, семейни отношения, 
пътувания, умение да се упра-
влява, се нуждаеха от нови и 
различни правила.

В началото, вторачени в теле-
визорите, почти механично се 
следяха указанията за извънред-
ното положение. Все още пове-
чето хора чакаха някой да нареди 
нещата. Може би ваксина, може 
би лечение или нови различни 
условия в епидемичната обста-
новка. По принцип е по-лесно да 
критикуваш и изискваш, вместо 
да влагаш усилия за креативност. 
Нали има кой да мисли и израбо-
ти, защо точно аз?

Минаха първите месеци. Все 
повече хора разбраха, че външни-
ят свят, който си бяхме изградили 
от твърда материя, не можеше и 
грам да ни защити от този малък 
вирус. Всичко, което касаеше ви-
руса, се изливаше обилно, обил-
но от екрана на телевизора, ком-
пютъра или телефона.

Новите условия никой не ги 
искаше, но някой питаше ли ни?! 
Бяхме пред ситуация, която ако не 
приемем, бримката се стяга около 
врата ни. Приемането е част от 
началото на решението. Включ-
ването на учените и даването 
им на поле за действие ще има и 
решение. Дори да има и грешни 
решения, важно е, че има дейст-
вие. На тези, на които нишката с 
живота е по-здрава, започнаха да 
правят крачки в новите коловози. 
И други вървяха след тях.

СЪСЛОВНИЯТ 
ЖИВОТ БЕЗ 

COVID И С COVID

Ако се върна две години назад 
в съсловния живот, ще бъде по 
различен начин.. От една година- 
с COVID.

Питам се имаше ли смисъл от 
килограмите негативна енергия 
по повод правилата. Да, спорът 
ражда истината, но ако се вла-
дее изкуството на комуникацията 
първо да изслушаш и после да 
бъдеш изслушан, за да се стигне 
до консенсус, щяха да се спестят 
много неприятни нападки, жесто-
ве и закани.

Спомняте ли си равномерния, 
добронамерен тон на проф. Ста-
нимиров? Превърнахме ръковод-
ството на БЗС във „врагове“. Да, 
ама не! Те действаха според въз-
можностите, силите и контактите 
си. Но бяха в действие. Колегите 
от работните комисии, които ра-
ботеха усилено, също усетиха 
разликата между това да твориш, 

или да изискваш, без да си мръд-
неш пръста.

Искам да кажа, че щастливите, 
доволните, спонтанните, са само-
критични, изискващи от себе си, 
а не от външния свят!

Силата да се обърнеш към това, 
което носиш в себе си, е неизме-
рима. Параметрите са големи, но 
си заслужава. Освен това не се 
знае и на какъв заряд ще попад-
нем. Духовните сили движат фи-
зиката.

След месец март 2020 г. пре-
тенциите ни към БЗС отново 
скочиха до небето. То не бяха 
калцуни, маски, облекла. Наша 
колежка във Варна настояваше 
да й намеря маски. „Един предсе-
дател едни маски, ако не може да 
намери…?!“ Отговорих й офици-
ално, че лично ще й ушия от тен-
зух и джоб за филтър с активен 
въглен. В момента, в който пред-
приех действието на отговора, ми 
олекна. Какво толкова?! Много 
мъдреци съм издлетила, толкова 
железа съм сложила под всякаква 
форма, та една маска ли ще ми се 
опъне?

Когато кметът на Варна ни от-
пусна 400 костюма и 400 шлема, 
пак имаше недоволни. Например 
„не били ушити по мярка“. На ха-
ризан кон ,зъбите не се гледат. Не 
съм си купила техния проблем, 
на мен почти всичко ми харес-
ва. Освен това съм благодарна на 
кмета точно за това му действие.

За други неща изказвам несъг-
ласието си. 

После започна финансовата 
битка на БЗС за защита на съсло-
вието. Оле, мале!.. Всеки искаше, 
но вече по-малка група плюеха. 
Наистина доста по-малка група.

Това пътуване е лична позиция. 
Аз благодаря за всичко сторено 
от ръководството, което защити 
ДЦ ”Д-р Читалова”. Благодаря на 
всички колеги, които работиха по 
новите правила, НРД, на всички 
комисии.

Мисля си, толкова ли е трудно 
да се каже „Благодаря.“. Ами, 
„Прощавай.“ За мен зорастрий-
ският закон „Добра мисъл, добра 
дума, добро дело“ е на пиедестал. 
За да се стигне до добро дело, се 
минава през здравей, прости, бла-
годаря.

Пандемията се разрасна. Ние, 
зъболекарите, си реорганизи-
рахме графици, работни облек-
ла, протоколи и продължихме 
да работим. Скочихме в новия 
коловоз. Животът вече ще има 
нов спътник, наречен COVID-
19,стоматологичната практика - 
също.

КОЛЕЛОТО
СЕ ВЪРТИ

Обученията се прехвърлиха он-
лайн. Виждам срещи с пациенти 
онлайн, а какво предстои… Да се 
надявам  на хубави и ползотвор-
ни инициативи. Липсват ми сре-
щите на големите мероприятия, 
но съм сигурна, че решение ще 
има. Колелото се върти. Все се 
надявах да няма колеги жертви 
на COVID. Но уви! Съвсем нео-
чаквано новината те удря като с 
меч. Всеки от нас усети отбли-
зо, по-близо, най-близо смъртта. 
Единственото непоправимо нещо 
в това измерение. Прекъсне ли 

нишката, остава физическото 
тяло и куп прекрасни спомени. С 
двама от починалите колеги във 
Варна имахме планувани меро-
приятия…

Колеги, животът е тук и сега. 
Всичко друго е загуба на време. 
Например - понякога слушам за 
пореден път словоизлияния под 
формата на планове, които нико-
га няма да видят бял свят на реа-
лизация. Моят живот е движение, 
през плановете ми.

Обичам работата си в структу-
рите на БЗС. Пиша с удоволствие, 
но когато започнеш: „С дълбока 
скръб ви съобщавам…“

Искам да кажа – болката и 
смъртта ни обединиха. Е, колко 
много път измина, но по-добре 
късно, отколкото никога. Стра-
ниците ни във Facebook са пълни 
със светли пожелания за 2021 г. 
и поклон пред паметта на тези, 
които вече са звездички!

Защо смъртта ни приземява? В 
гробищния парк е студено, кално 
и пълно с тъжни хора. Какво пра-
вим за починалия? Благодарим, 
че е бил част от живота ни и за 
споделените емоции. Задайте си 
въпроса: има ли смисъл от гняв, 
злоба, страх…? След смъртта ос-
тава само добрият спомен. Лич-
но аз приемам само физическата 
смърт. Духовно любимите ми 
хора са с мен.

НАЙ-ВАЖНИЯТ 
В СХЕМАТА 
НА ЖИВОТА

Това, което се случва, трябва 
да ни помогне да се изкачим на 
по-високо ниво в новия коловоз. 
Да подобрим качеството си на 
живот, дори с COVID-19. Раз-
брахме, че най-важният в схе-
мата на живота си съм аз. Вър-
ху основите, които ще положа с 
моя характер, умения, желания, 
ще надградя постигнатото по се-
мейството и най-отгоре в равно-
бедрения триъгълник ще сложа 
работата. Всичко зависи от това, 
което нося в мен. Вътрешните 
лични победи предхождат външ-
ните победи. Обикновено жъна 
само това, което съм посяла. На-
ранява ни не това, което се случ-
ва, а начинът, по който му отго-
варяме.

При Петър и Ирина Горялови 
разисквахме казус, касаещ не-
приятен момент в работата ми. 
Казаха: „Представи си, че си на 
80 години и виж как изглежда 
този неприятен момент.“ Ами 
пет пари не давам за него. И това 
ще мине. По спиралата се върви 
нагоре и напред! „Значителните 
проблеми, с които се сблъскваме, 
не могат да бъдат решени на съ-
щото ниво на мислене, на което 
сме били, когато сме ги създали 
или когато те са се появили.“ Това 
е казано от Алберт Айнщайн. 
Човешкото същество чрез съзна-
телни усилия може да промени 
живота си. Проактивният начин 
на живот улеснява задачата, а 
умението да се споделя с другите 
наученото е като подправките в 
яденето. Може и без тях, но мно-
го по-добре е да ги има.

Обещаеш ли нещо, това е за-
кон и доверие! Усилията ни само 
в правилната посока! Посоката 
показва крайния резултат. Край-

ният резултат формулира лична-
та мисия, равносилно на лична 
философия. Моята мисия е да 
обединявам, обичам и обикалям! 
Нещата, които стоят в центъра 
на нашия живот, са взаимозави-
симите- сигурност, напътствие, 
мъдрост и сила. Това са живо-
топоддържащи фактори. Ако се 
центрираме върху работата си, 
ставаме работохолици, жертва-
щи здраве, връзки и други важни 
неща в живота си. Не е нужно да 
се идентифицираме с професи-
ята си „аз съм дентален лекар“. 
Да, такава е професията ни, но 
по-добре да си нормален, добър 
и щастлив човек. Има и хора, 
центрирани върху притежание-
то. Няма да коментирам. В нито 
един гроб не видях нещо повече 
от ковчег. Остава споменът.

Ами, ако врагът е център на 
живота? Жалко.

О, стига… Увличам се по Сти-
вън Кови. Аз си пиша за моите 
душевни терзания. Душата се 
чувства най-добре в ложето на 
добротата. Добронамереният 
изказ може да обърне планини. 
Усмивката може да победи вдиг-
натата ръка! Повтаряемото добро 
убива желанието за повтаряемо 
зло. По-скоро давам шанс на по-
високата вибрация.

Здраво съм се хванала за добро-
то, защото уважавам хората около 
мен, колкото уважавам себе си. 
Велико е определението на Ганди 
„Другите не могат да ни отнемат 
себеуважението, освен ако ние не 
им го дадем.“ Не само не им го 
давам, но гледам да комуникирам 
само с хора, с които сме на една 
честота. Да се споделят радости-
те, успехите, новостите е лесно и 
приятно. Доста път извървях, до-
като се науча да не купувам про-
блемите на недоволните, или пък 
да допусна нараняване. 

Мале, колко нощи не съм спа-
ла, задавайки си въпроса „Защо 
точно на мен?“ С времето се изу-
чих. Никой не може да ме нара-
ни без мое съгласие. Чуждите 
критерии за оценка не ме засягат, 
не се сравнявам с никого. Самоо-
пределила съм се отвътре. Душа-
та ми е цялостна, идентична и в 
мир с егото. От Горялови научих, 
че най-голямата синхронизация 
между душа и его води до най-
добри резултати. Не ме интересу-
ва какво мислят другите за мен, 
но ме интересува какво мислят за 
себе си и света, в който живеят. 
Отдавна не градя моите емоцио-
нални победи върху слабостите 
на другите. Прекалено високо 
ценя времето, в което живея, за да 
го пилея в неравностойни ситуа-
ции и нарушени взаимоотноше-
ния. Отворена съм към околните 
и давам шанс за подобряване или 
възстановяване на важни връзки. 
Държа на чистите взаимоотноше-
ния. Само те могат да се проме-
нят към стабилни и ползотворни. 
Времето, грешките или душата 
ми ме учат на търпение. Много е 
трудно. Времето и търпението са 
най-ценното лекарство. Можеш 
да излекуваш всичко с изключе-
ние на смъртта. 

Самоусъвършенстването е 
труден процес, но е най-ценно-
то вложение в човешкия живот. 
Колкото повече ми е трудно, тол-
кова повече го ценя. Постоянно 
и търпеливо, трудолюбиво, уве-

рено, със смирение и воля вървя 
по този път. Някъде бях чела, че 
пътуването на живота прилича 
на водата в реката. Посоката е 
ясна, препятствията се обливат, 
няма битка с тях. Всеки ден, все-
ки месец, всяка година… Защо 
този природен шедьовър не го 
копираме! Успеем ли, всичко се 
улеснява. Отпадат всички враго-
ве от външния свят. Вътрешният 
е ясен. Ами с любов се обръщаме 
навътре. Чувствата са важни само 
ако са подчинени на ценностите. 
Любовта е действие. Тя е нещо, 
което се прави. Направеното с 
любов вече ни изстрелва по пътя 
на самоусъвършенстването.

Във всяка ситуация намирам 
положителното. Дойде COVID 
и какво промених? В денталния 
център утвърдих цялостните ри-
скови лечения на късно потърси-
лите от мен помощ. Още повече 
наблегнахме на лечението на 
болния зъбодържащ апарат. Ни-
какви изключения. Първо място 
отредих на пародонтологията. 

Пътуванията ми по нищо не от-
стъпват на световните пътувания

Хукнах по древните камъни на 
Родопите и други планини. Пъту-
ванията ми по нищо не отстъпват 
на световните пътувания. Когато 
добре е заложено намерението, 
резултатът е отличен. Ей така от 
небето или някак си се запознах с 
Венци Стайков и закрачих по ро-
допските предтракийски ниши, 
гробници и шарапани. Имам още 
много да обикалям. Вече имаме 
план за пролетно равноденствие. 
Последният ни тимбилдинг беше 
до Ярамаз кая на километри от с. 
Булаир в Стара планина.

Дяволска денивелация при ка-
теренето, смях, умора, снимки, 
гордост от победата и спускане 
по задник или направо търкаляне 
по шумата на склона. Отделно се 
мятаха раници, очила,щеки… Из-
търколихме се със замах в реката 
в подножието на Ярамаз кая. Ре-
ката тече към Камчия. Почти ни 
се плачеше, но се смяхме много. 
Разделихме се с материалните 
вещи. Даже не съм разбрала къде 
са паднали слънчевите ми очила. 
И какво от това, толкова много 
видяхме и най-вече се смяхме. 
Смехът е на много важно място 
в колектива и живота ми. Гледам 
от смешната страна на ситуаци-
ите. Животът е една шега. Да не 
се вземаме толкова на сериозно. 
Сега и тук сме в живота, но не и 
завинаги. И не сме незаменими. 
И след нас животът ще продъл-
жи.

Ще взема да напиша книга за 
живота си. Чувството ми за ху-
мор ще я направи бестселър. 
Рисувам, пътувам, издлетявам, 
пиша, градинарствам, посрещам 
гости, посещавам семинари и 
курсове за обучение, напосле-
дък онлайн. Действайте и вие! 
Вярвам, че докато се движим по 
спиралата нагоре, трябва да се 
образоваме и да следваме съвест-
та си. Да действаме, постигайки 
все по-високи равнища. Пред нас 
са личната свобода, сигурност, 
мъдрост и сила!

03.01.21 г.
Д-р Нева Читалова – 

пътешественик по спиралата 
на живота и целия свят

МОЯТ ОТГОВОР
В НОВИЯ КОЛОВОЗ

Вътрешните лични победи предхождат външните победи
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Всички обичаме правилата, 
които би трябвало да улеснят 
живота ни, но е естествено, 

когато дойде време те да се прила-
гат на практика да възникнат много 
допълнителни въпроси. Живеем във 
времена на бързо технологическо 
развитие, което понякога изпреварва 
нагласите, навиците ни и дори фи-
зиологията на човека. Въвеждането 
на всякакви дигитални платформи 
изисква и създаването на съответна 
дигитална култура, което също изис-
ква време, устройства и практическа 
нагласа.

За електронно здравеопазване в 
България се говори от години, но 
вече има и реални малки крачки. 
Пандемията от коронавирус сякаш 
ще катализира някои процеси.

Представителите на БЗС следят 
внимателно всички възникващи въ-
проси във връзка с изискването за 
дигитализация, което е и изискване 
на времето, в което живеем.

КАКВО Е 
МОМЕНТНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА 
НЕЩАТА С НЗИС

Създадени са: Информационна 
система за контрол на медицинска-
та експертиза; COVID19 система за 

борба с разпространението на коро-
навирус; Система за контрол и мо-
ниторинг на решенията за временна 
неработоспособност; Система за 
електронно подаване и обработка 
на протоколи за предписване на ле-
карства, заплащани от НЗОК/РЗОК; 
НЗИС – Национална Здравна Инфор-
мационна система.

КАКВИ БИХА 
БИЛИ ПОЛЗИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

НА МЕДИЦИНСКА И 
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ:

Олекотени и дигитализирани про-
цеси; Елиминиране на хартиените 
регистри и архиви; Формализирани 
номенклатури за бърза и ясна ко-
муникация между специалистите; 
Възможност за лесен и бърз достъп 
до медицинско досие на пациента с 
цел взимане на добре информирани 
решения; Оптимизиране на ежеднев-
ните процеси и процедури, свързани 
с лечението на техните пациенти

КАКВИ СА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ПРИ ЕЛЕКТРОННО 

ПОДАВАНЕ И 
ОБРАБОТКА НА 

ПРОТОКОЛИ 

за предписване на лекарствени про-
дукти, заплащани от НЗОК/РЗОК 
(извън обхвата на НЗИС)

Възможност за електронно пода-
ване и подписване на протоколи; По-
етапно преминаване от хартиен към 
изцяло електронен път на обработка 
на протоколи; Ускоряване на проце-

сите на обработка на протоколи и съ-
ответно повишаване на удовлетворе-
ността у пациентите; Възможност за 
работа в онлайн режим на комисиите 
в РЗОК/НЗОК; Възможност за реа-
лизация на оперативни справки вър-
ху данните, съхранявани в системата 
Е-Протоколи.

Тук пропускаме ползите за МЗ, 
контролните органи и пациентите.

НЗИС – КАКВО Е 
СТРАТЕГИЧЕСКОТО 

ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА

• Проект с висок приоритет, на-
сочен към подобряване на качест-
вото, ефективността и контрола на 
извършваните услуги в сферата на 
здравеопазването;

• В дизайна на системата са зало-
жени най-добри практики и концеп-
ции, извлечени от успешно въведени 
в употреба здравни системи в остана-
лите членки на ЕС, но съобразени с 
Българската среда;

• НЗИС е съобразена с релевантни-
те международни стандарти за обмен 

на медицинска информация (HL7 
FHIR).

• С цел максимално бързо въ-
веждане в употреба, разработва-
нето на системата е разделено на 
две ключови фази, за период от две 
години 2020 – 2022;

• Фаза 1 - изработване на моду-
ли: номенклатури, е-досие, е-на-
правление, е-рецепта

• Фаза 2-реализиране на пълни-
те функционалности на всички 
дейности

Предстои финализиране функцио-
налните спецификации на е-рецепта 
за фаза едно, както и подготовка за 
първоначално зареждане на данни 
от ГРАО и последваща интеграция от 
Regix;

Във връзка с реализирането на 
модул електронна рецепта бяха об-
народвани промени в Наредба № 
4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекар-
ствени продукти влязла в сила от 
18 декември 2020 г.

Сред ключовите фази в проекта са:
n Интеграция в реално време с ре-

гистъра на Български лекарски съюз;
n Интеграция в реално време с ре-

гистъра на Български зъболекарски 
съюз;
n Интеграция в реално време с 

регистъра на Български фармацевти-
чен съюз;

Д-р Д. Станчева-Забуртова, зам.-
председател на БЗС и председател 
на Комисията по регистрация и 
членство: „Началото на дигитали-
зацията на здравеопазването /чрез 
НЗИС/ е факт. Тя ще премине през 
няколко етапа: Първи етап: Инфор-
мационна система за контрол на ме-
дицинската експертиза - на сайта 
на БЗС има ръководство за работа 
с тази част на НЗИС. 

Важен акцент, изведен в два от 
броевете в. „ДентаМедика“ на пър-
ва страница, е подготовката на ле-
карите за работата с НЗИС, в това 
число актуализиране данните в На-
ционалния регистър, като се елими-
нират възможните грешки.

Безспорен факт е ,че Регистърът 
на Съюза е капитала на БЗС. И до 
сега с него са свързани много инсти-
туции - НОИ /за подаване на болнич-
ни листове/, застрахователни дру-
жества по допълнителното здравно 
осигуряване, международни дентал-
ни съюзи, НЗОК, МЗ /интеграция в 
реално време с Националния регис-
тър на БЗС/. Така, че всеки лекар по 
дентална медицина, ще може да из-
писва рецепти в последващ етап, но 
предписване на лекарствени проду-
кти, заплащани от НЗОК/РЗОК ще 
се осъществя само от ЛДМ, които 
имат договор РЗОК.

Предвид издаването на електрон-
ни рецепти е необходимо всеки лдм 
да провери за актуалност своите 
данни в съответната РК на БЗС.

ДМ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

От иновация към имплементация
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WHITEsmile® 
made in Germany

Всички дезинфекционни кърпички на Bossklein с алкохол и без 
алкохол имат за основа една и съща висококачествена материя 
с:

 Отлична якост на влага
 Текстурирана повърхност със страхотни свойства на сцепле-
ние

 Два размера 180х120мм и 200х200мм и два вида опаковки от 
100 бр. и 200 бр. кърпички

Купете Virotech 
2 литра концентрат 
75.00 лева

Дезинфектантите за повърхности на основата на алкохол на Bossklein са преминали цялостно микробно 
тестване при замърсени, а не при чисти условия, за да осигурят ефикасност срещу всички обвити вируси, включително ко-
ронавирус. Тези тестове гарантират широкия спектър на действие на дезинфектантите дори и при наличие на кръв и орга-
нични замърсявания. Много кратко време на действие: 60 сек!

Промоции:
Купете Bossklein 1 литър готов разтвор за 
повърхности + 300 бр. кърпички /3 рефила/

65.00 лева
Получавате подарък 300 бр кърпички  
/3 рефила/ - общо 600 бр. кърпички

Купете Bossklein кърпички за дезинфекция 
600 бр размер 200х200 мм 

/2 рефила и 1 кутия/ 60.00 лева
Получавате подарък 200 бр. кърпички 
200х200мм  /общо 800 бр. кърпички/

EFFECTIVE SPECTRUM AND CONTACT TIMES: 

• Mild and fresh aroma

• Wide material compatibility 

• Low hazard classification 

• Active against Tb 

• Kills non-enveloped viruses

• Economical 2 or 4% dilution ratio

• Short contact time

KEY FEATURES

Ideally suited for the manual disinfection of 
instruments, burs and endodontic instruments and 
items prior to sterilisation.

Virofex ViroTech is totally free from chlorides 
ensuring excellent material compatibility is 
achieved.

PHMB Free. The composition consists of greener 
and less hazardous chemical components making 
everyday handling and usage much safer to both 
the user and the environment. The low packing 
group and transport classification reduces both the 
hazards and costs associated with transportation.

Effective against Bacteria, Yeast, Tuberculosis 
and Viruses (inc Hepatitis B and C, HIV and non 
enveloped Viruses inc Adenovirus and Norovirus) 

The concentrated disinfectant has an economical 
dilution ratio of only 2% or 4%.

COMPOSITION

Aqua, N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-
1,3-Diamine, N,N-Didecyl-N-Methyl-
Poly(Oxyethyl)Ammonium Propionate, 
Alcohols, C9-11, Ethoxylated, Tetrasodium 
N,N-Bis(Carboxylatomethyl)-L-Glutamate, 
Monoethanolamine, Corrosion Inhibitor, 
Aroma, Dye.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Add 20ml (± 1ml) to 980ml of clean water for a 2% 
solution, 40ml (± 1ml) to 960ml for a 4% solution. 
To achieve full efficacy use a 4% solution for a 
60 minute soaking time. After disinfection, rinse 
instruments thoroughly with RO or distilled water 
prior to further processing and sterilisation. Follow 
the reprocessing instructions from the instrument 
manufacturer. Change the solution daily. For 
professional use only.

MATERIAL COMPATIBILITY: 
 
Materials which have been classified as safe 
include; Stainless Steel, Mild Steel, Aluminium, 
Copper, Silicon rubber and HDPE.

TEST STANDARDS: 

The following test standards have been achieved:
EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, 
EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, 
ASTM E1052

VARIANTS AND PACKAGING:

VIR0013 - 2 Litre x 6 per box
VIR0014 - 5 Litre x 2 per box

Super effective and economical disinfecting 
concentrate for instruments. Bactericidal, Yeasticidal, 
Tuberculocidal and effective against viruses including: 
Adenovirus, Norovirus, HBV, HCV, and HIV*

Instrument Disinfectant 
Concentrate

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden, W Yorks, 
BD20 0EF, England, UK.      
topdental.co.uk

 *Full spectrum available at www.topdental.co.uk

Microorganism Contact Time Concen- %

Bactericidal 15 min 2%

Pseudomonas aeruginosa 15 min 2%

Staphyloccocus aureus 15 min 2%

Enterococcus hirae 15 min 2%

E. coli 15 min 2%

Salmonella Typhimurium 15 min 2%

VRE 15 min 2%

MRSA 15 min 2%

Legionella pneumophila 15 min 2%

Yeasticidal 15 min 2%

Candida Albicans 15 min 2%

Enveloped viruses 

Hepatitis B 30 min 2%

Hepatitis C 30 min 2%

HIV 30 min 2%

Human T Cell Leukemia Virus 30 min 4%

Measles Virus 30 min 4%

Hepatitis Delta virus (HDV) 30 min 4%

Influenza Virus 30 min 4%

Coronavirus (SARS, MERS) 30 min 4%

Herpesviridae 30 min 4%

Filoviridae (Ebola) 30 min 4%

Rubella Virus 30 min 4%

Rabies Virus 30 min 4%

Flavivirus 30 min 4%

Poxviridae 30 min 4%

Non Enveloped viruses

Adenovirus 5 30 min 4%

Norovirus 30 min 4%

Mycobactericidal 60 min 4%

Mycobacterium avium 60 min 4%

Tuberculocidal 60 min 4%

Mycobacterium terrae 60 min 4%

Recyclable. Packaging materials can be 
widely recycled.

Хартия за опаковане на инструменти за автоклав 
100ммх200м 45.00 лева

Дезинфектант за инструменти концентрат. 
Новаторска разработка на Bossklein от най-новата  
им екологична линия.

 Свеж аромат.
 Съвместим с широка гама от материали. 
класифицирани като безопасни: неръждаема стомана, 
мека стомана, алуминий, мед, силикони, гума и HDPE.

 Вирусидално действие срещу всички вируси с обвивки
 Eфективен агент срещу Coronavirus. 
 Икономичен: приготвя се 2 или 4% работен разтвор
 Късо контактно време.

Ефективен спектър на действие и експозиция

Покрити са следните стандартни тестове: 
EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, 
EN 14348, EN 13727, EN 13624, ASTM E1052

Идеален за дезинфекция преди стерилизация 
на хирургични инструменти, ендодонтски ин-
струменти, борери и други инструменти.
Virofex ViroTech е изцяло свободен от хлори-
ди и осигурява идеална съвместимост с много 
материали.
PHMB свободен. Съставът на дезинфектан-
та е от компоненти щадящи околната среда. 
Ежедневната употреба на дезинфектанта е 
по-малко опасна за потребителя и природата.
Ефективен агент срещу: бактерии, дрож-
ди, туберкулозни бацили, вируси (включител-
но Coronavirus, Hepatitis B and C, HIV, Viruses 
Adenovirus and Norovirus).

Промоция до изчерпване на количествата 

За повече информация и други интересни промоции, моля посетете сайта на Дентално депо „Карис М“ – https://carisbg.com/.  А ъщо и нашия обновен блог, където може да се запознаете с интересни 
факти от денталния свят, интервюта, полезни решения от практиката с експертите на Kulzer и още любопитна информация от сферата на денталната медицината и не само.

НОВО!

ЦЕЛТА НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО 
Е ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ИЗЦЯЛО КНИЖНИТЕ 

РЕЦЕПТИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2021 Г.
Със старта на електронната рецепта ще се даде сериозен тласък на електронното 

здравеопазване в България, за което се говори повече от десет години

Е-рецептата ще се из-
пълнява в аптеките 
срещу ЕГН и уника-

лен код от 2021 г. Това ста-
на ясно по време на пред-
ставянето на прототипа на 
част от функционалностите 
на Националната здравно 
информационна система 
(НЗИС). На нея са присъст-
вали представители на МЗ, 
НЗОК, съсловни и пациент-
ски организации, асоциаци-
ите на производителите на 
лекарства. 

Целта на здравното ми-
нистерство е да се заменят 
изцяло книжните рецепти от 
началото на 2021 г. Идеята 
е след преглед, лекарят да 
генерира електронна рецеп-
та в НЗИС, която да е при-
крепена към пациентското 
досие, тя ще притежава и 
уникален QR-код. Уточня-
ват се различни варианти, по 
които пациентът ще може да 
получи кода – например чрез 
смс, имейл или да го види 
директно в електронното си 
пациентско досие.

С кода и ЕГН пациентът 
или негов близък ще може 
да получи лекарствата във 
всяка аптека. Съществува 
вариант рецептата да бъде 
изпълнена в аптеката дори, 

ако в момента няма ток или 
интернет, така че хората да 
не се бавят.

Електронната рецепта е 
един от елементите на дъл-
гоочакваната Национална 
здравно информационна 
система. Със старта на елек-
тронната рецепта ще се даде 
сериозен тласък на елек-
тронното здравеопазване в 
България, за което се говори 
повече от десет години.

Министерството на здра-
веопазването предвижда до 
края на годината да бъде го-
това и функционалната спе-
цификация на електронното 
направление, информираха 
експертите, които работят 
по системата. Те подготвят 
и анализ на първичните ме-

дицински документи, които 
трябва да бъдат електрони-
зирани.  

Досега общо средствата за 
изграждането на Национал-
ната здравна информацион-
на система са 12 млн. лв., 
осигурени по европрограми.

Държавата обеща на 18-
ти декември да има елек-
тронна рецепта. „Да, това 
вече е факт.“ Това каза при 
официалното представяне 
на системата за издаване на 
електронни рецепти замест-
ник-министърът на здраве-
опазването Жени Начева. 
Тя уточни, че електронните 
рецепти не изключват фи-
зическия преглед на хората 
при общопрактикуващите 
им лекари. „Електронната 

рецепта подпомага работата 
на лекарите, работата на ап-
теките. Тя е средство, което 
улеснява и пациентите, а 
допълнително позволява да 
има много ясна информация 
за всички електронно пред-
писани лекарства. Един път 
отразена информацията по 
този начин, тя не може да 
бъде променяна, не може 
да бъде модифицирана, не 
може да бъде изменяна във 
времето и като обхват, и като 
съдържание.“ Жени Начева 
обясни и за кои пациенти ще 
бъдат правени изключения: 
„Единствените случаи, в 
които се допуска неприсъст-
вие на пациент в кабинета на 
общопрактикуващ лекар при 
издаване на електронна ре-
цепта, са свързани с COVID-
заболяване, присъствие на 
пациент в лечебно заведение 
за болнична помощ. Но по 
никакъв начин не свързвай-
те издаването на електронна 
рецепта с прекратяване ле-
чението и посещението на 
лица в кабинетите на общо-
практикуващите лекари.“

Тя обясни, че фармаце-
втите няма да разполагат с 
информация, свързана с об-
щото медицинско състояние 
на хората. Единственото, до 

което ще имат достъп, е са-
мата рецепта и лекарствата, 
предписани за лечение на 
съответния пациент.

Стикери ще указват на 
гражданите кои медицин-
ски лаборатории, диаг-
ностично-консултативни 
центрове и аптеки работят 
с електронни направления 
и рецепти.

Едва след изтичането на 
необходимия преходен пери-
од електронната рецепта ще 
стане задължителна.

„Това, което трябваше да 
свършим ние, а именно да 
предоставим централизи-
рания модул – ключа към 
системата, която позволява 
издаването на електронни 
рецепти, това е направено. 
Оттук нататък призоваваме 
софтуерните компании да 
проявят ангажираност в този 
процес. Към момента имаме 
обхванати и ангажирани в 
този процес над 5 аптечни 
вериги, над 3 софтуерни 
компании, които обслужват 
софтуери на общопрактику-
ващи лекари, 2 софтуерни 
компании, обслужващи соф-
туери на аптеки и общопрак-
тикуващи лекари на тери-
торията на цялата страна“, 
посочи Жени Начева.

За по-малко от 2 седми-
ци са обхванати 50% от об-
щопрактикуващите лекари, 
които могат да издават елек-
тронно направление. Оч-
акванията са до края на го-
дината и останалите лични 
лекари да могат да издават 
електронно направление.

ТЕХНОЛОГИЧНИ 
МЕРКИ ЗА 

СИГУРНОСТ НА 
Е-РЕЦЕПТА

• Криптиране на комуни-
кационните канали при об-
мен на информацията

• Автентикация на лекари 
и аптекари посредством ква-
лифициран електронен под-
пис (КЕП)

• Всички входящи за ЕР 
НЗОК документи са елек-
тронно подписани с КЕП• 
Проверка на валидността на 
използваните КЕП

• Автентикация и оториза-
ция на служители от НЗОК• 
Журнали на операциите със 
системата. (регистърна про-
цеси)

• Висока достъпност на 
решението посредством 
дублиране ключови компо-
ненти
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    ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 

БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ
НАЗОФАРИНГЕАЛЕН ТАМПОН

DEDIATEST 2019
nCoV-Antigen Rapid Test

Осигурете сигурнОст 
във вашата практика!

Предназначен за дентални 
практики, клинични 
лаборатории, медицински 
центрове и др., за откриване 
на SARS-COV-2 антигени:

•	При	хора,	които	е	възможно	
да	бъдат	в	инкубационен	
период

•	При	хора,	които	имат	
симптоми,	характерни	за	
новия	коронавирус

•	При	хора,	които	са	имали	
контакт с болен или са се 
завърнали	от	чужбина

ГОТОВ ЗА ОТЧИТАНЕ СЛЕД 

15 МИНУТИ!

Made in 

GerMany

Чувствителност:	≈	96.5	%
Специфичност:	≈	99.5%

ЦЕНИ: 
20	бр.	 460.00	лв.	 (23.00	лв.	за	бр.)
15	бр.	 360.00	лв.	 (24.00	лв.	за	бр.)
10	бр.	 250.00	лв.	 (25.00	лв.	за	бр.)
5	бр.	 130.00	лв.	 (26.00	лв.	за	бр.)

София
ул. Николай Хайтов 34
тел.: 02 953 35 57
www.ultradental.net
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ПРОДАВА

Продавам стоматологична маши-
на "Sirona C8+" с два мотора, два 
извода за турбини със светлина и 
вграден скалер (EMS). Цена 2000 лв. 
Телефон за контакти: 0878724087

Продавам стом. юнит ЮС-7М, 
без рефлектор и без компресор. Про-
давам и части към него. За контакт 
0888 515 564, Д- р Шинева

Продава се нов дентален юнит - 
гр. Пловдив. За повече информация 
0888928490

Продавам или отдавам под наем 
чисто нов дентален кабинет в гр. Бла-
гоевград. Д-р Георгиев,0887 003868

Продавам функциониращ зъбо-
лекарски кабинет в гр. София, близо 
до паметника "Васил Левски", 37 кв. 
метра на кота 0 - ниво улица. Цена: 
83000,00 ЕВРО

Продавам помещение в гр. Со-
фия с площ 265кв.м. на ул. Пиротска 
в зона Б18 подходящо за дентална 
клиника. Към имота се предлага и 
подземно паркомясто. Тел. за контакт 
- 0887 717233

Продавам Безмаслен Въздушен 
Компресор STORM 750W, 35L. Цена 
600лв. Тел. 0889599443

Продавам помещение 200кв.м на 
два етажа, намиращо се в кв. Г. Дел-
чев, бл.261, подходящо за дентален 
център. Тел за контакт 0888 233 718

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

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

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

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

Продавам амалгамобъркачка с до-
затор, стоматологична масичка и ул-
тразвук. Телефон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична маши-
на ЮС 7 М, работеща, с компресор. 
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р 
Петкова

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

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

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

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

Продавам пълно оборудване за 
стоматологичен кабинет - Тел.0889 
765 295

Продавам помещение със статут 
на стоматологичен кабинет, 60 кв. м. 
в гр. Пловдив. За информация: 0897/ 
988 845

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

Продава се стоматологичен каби-
нет (оборудван) Център, гр. Пловдив 
55000 EUR (1100 EUR кв.м.); Квадра-

тура: 50кв.м.; Вид строителство: Тух-
ла. Телефон за контакт:0888 626883  

ДАВА ПОД НАЕМ:

Общински дентален център 
гр. София в 7-мо ДКЦ до Централ-
на гара, отдава под наем дентален 
кабинет- партер. Справки делнич-
ни дни тел. 02/ 8033951-сутрин и 
тел.02/8033953

Отдава се под наем оборудван зъ-
болекарски кабинет в гр. София кв. 
Лозенец ул. Теодосий Търновски 54. 
За контакт д-р Савов 0876 565 577

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

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

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ кабинет. 
Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. 
За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 
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Давам под наем оборудван дента-
лен кабинет в гр. Пловдив. За контак-
ти: 0898 35 75 34 – Д-р Петрова

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

Давам под наем стоматологи-
чен кабинет (самостоятелна сгра-
да) със санитарен възел, чакалня и 
самостоятелен вход. Kабинетът е в 
ЖК „Тракия“ и е работил като дено-
нощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

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

Дава се смяна под наем в сто-
матологичен кабинет в района на 
Медицинска Академия. За кон-
такт;0888967886

Давам смяна под наем в оборуд-
ван дентален кабинет в центъра на 
София, за контакти Д-р Михайлов, 
тел. :0885 85 62 47 

Отдавам смяна под наем в ден-
тален кабинет, гр. Варна, бул. Княз 
Борис I, тел. 0899805423,д-р Божи-
дарова.

Давам смяна под наем в София, 
Руски паметник 360 лева, с включени 
консумативи. Може и половин смяна. 
0888638924.

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

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

ТЪРСИ:

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

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

Търси се Дентален лекар за рабо-
та в кабинет в с. Нови хан, обл. Со-
фийска. Кандидатите може да са и 
новозавършили. За контакт д-р Савов 
0876 565 577

Предлагам работа на смени за 
стоматолог гр. Бургас ж.к. Меден 
Рудник бл.383 - за контакти, д-р Ма-
джаров 0898496648

БЛИЦ

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

СКРЪБНА ВЕСТ
След кратко боледу-

ване ни напусна проф. 
д-р Трифон Михай-
лов, д.м., бивш зам.-
председател на БЗС и 
член на Висшия меди-
цински съвет

На 14.12.2020г. ни 
напусна още един от 
доайените в дентал-
ната медицина проф. д-р Трифон Михайлов. Той 
остави светла диря в развитието на стоматологията 
в България.

От 1975г. последователно е асистент, старши-
асистент, главен асистент в СФ – Пловдив.

През 1993г. придобива науча степен „Кандидат 
на медицинските науки”.

През 1998г. придобива научна степен „Доцент”, 
а през 2008г. – „Професор”.

През периода 1999г. – 2007г. е ръководител ка-
тедра „Протетична дентална медицина” при, а от 
1999г. до 2003г. е Зам.-Декан по учебната дейност 
към СФ – Пловдив.

През 2005г. е избран за Зам.-Ректор по учебната 
дейност и СДО при МУ –Пловдив.

Научният му интерес е насочен към протетична-
та дентална медицина, ортопедичната рехабили-
тация в ЛЧО при следоперативни и травматични 
увреждания, за които издава и научен труд.

Има над 90 публикации в наши и чужди издания.
Член е на редица български и чуждестранни ор-

ганизации и научни дружества.
Член на BaSS, на БЗС, Зам.-председател и пред-

седател на Комисията по квалификация и акреди-
тация в периода от 2002г. до 2005г. 

Член на Висшия медицински съвет на МЗ.
Ще го запомним като педагог, който раздаваше 

знания на своите студенти и колеги.
Поклон пред светлата му памет!

От колектива на 
Катедра по протетична дентална медицина 

при ФДМ – Пловдив към МУ - Пловдив

ПРОФ. ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ 
ПОЕМА ПОСТА НА ЗАМЕСТНИК 

ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА 
ДЕЙНОСТ В УМБАЛ 

„АЛЕКСАНДРОВСКА“

Проф. Павел Станимиров е специалист по Ли-
цево-челюстна хирургия и Орална хирургия, ди-
пломиран магистър по дентална медицина (1994) 
и магистър по медицина (2010) от Медицински 
университет – София. Началник е на Клиниката 
по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Алек-
сандровска“ и професор в катедрата по Орална и 
лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински 
университет – София.

Професионалните му интереси са в областта 
на оралната патология, рака на главата и шията, 
злокачествените тумори на кожата, туморите на 
слюнчените жлези, рака на устната кухина, забо-
ляванията на оралната лигавица. Научно работи в 
областта на прогностичните фактори при рака на 
езика и устната кухина. Има активен клиничен и 
хирургичен опит в областта на онкологичните за-
болявания на главата и шията и лицево-челюстната 
патология.

Автор е на множество научни публикации и до-
клади, съавтор е в учебник по Лицево-челюстна 
и орална хирургия, председател е на Национален 
експертен специализиран лекарски борд по Лице-
во-челюстна хирургия към БЛС, член на European 
Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Проф. 
Станимиров е активен член и лектор на БЗС с из-
явен принос за създаването на Правила за добра 
медицинска практика на лекарите по дентална ме-
дицина.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръгли-

те годишнини на д-р Илияна Добрева и д-р Таня 
Георгиева като им желае да бъдат здрави, да имат 
повече поводи за усмивки и още много години да 
се наслаждават на малките, но значими неща от 
живота! 

Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата го-

дишнина на д-р Маргарита Спирова, като и поже-
лава  здраве, много късмет, лично щастие, чудесни 
мигове и много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС Кърджали

КОНКУРС

Традиционният конкурс „Студент и пре-
подавател на годината“ беше проведен 
и тази година от Студентски съвет към 

Медицински университет-София. Отличените 
получиха наградите си на специална церемо-
ния днес, при спазване на мерките за безопас-
ност, съобщиха от висшето учебно заведение.

Авторитетно жури от преподаватели и сту-
денти оцени номинираните спрямо доказани-
те им академични успехи, познание на чужди 
езици, афинитет към научни разработки и 
открития, участие и представяне на универси-
тета ни в национални и международни научни 
семинари и конференции, извоювани постиже-
ния и отличия, както и участие в студентски и 
неправителствени организации. Въз основа на 
това, беше определен по един награден в след-
ните категории:

• Студент на годината на Медицински фа-
култет – Айлин Фейзуллова, 5ти курс.

Наградата връчи проф. Цветалина Танкова, 
заместник-ректор на МУ-София.

• Студент на годината на Факултета по ден-
тална медицина – Даяна Димитрова, 5ти курс.

Наградата връчи проф. Каролина Любоми-
рова, заместник-ректор на МУ-София.

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА НА 
ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА В СОФИЯ Е 
ДАЯНА ДИМИТРОВА

В Клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Иван 
Рилски“ – София бе въведен нов тест за оценка 

на имунитета срещу COVID-19. SARS – CoV-2 II Quant 
е количествен метод, който измерва антитела от клас 
G, включително вирус неутрализиращи антитела. Тези 
антитела са щитът, който се задейства в организма, ко-
гато вирусът се опита да ни атакува. Методът е разра-
ботка на американски производител и получи CE марка 
в началото на тази година. 

И към момента има тест, с който се измерва наличи-
ето на антитела IgG, насочени срещу нуклеокапсидния 
протеин (NCP) от вътрешността на вируса. Неговата 
роля е по-скоро да покаже дали човек се е срещал с ви-
руса или не. Докато новият метод е с повишена чувст-
вителност към шиповидния протеин (Spike, S), който 
се намира на повърхността на вируса.

Шиповидният протеин привлече вниманието на уче-
ните, защото има ключово значение за проникване на 
вируса вътре в клетката гостоприемник.  При среща 
със SARS – CoV – 2 имунната ни система започва про-
изводството на антитела като основно те са насочени 
към нуклеокапсидния и шипестия протеини. Не всички 
антитела обаче имат неутрализиращ ефект. Неутрали-
зиращи антитела се образуват основно срещу  Receptor 
binding domain (RBD) на S – протеина, т.е.  срещу тази 
част от вируса, която е отговорна за връзката му с клет-
ката гостоприемник. Колкото повече са антителата сре-
щу RBD, толкова по-защитен е човек.

SARS – CoV-2 II Quant е подходящ за измерване на 
количеството на антителата преди поставянето на вак-
сина, както и след това, за да се оцени какъв е бил от-
говорът на организма. Цената му е 30 лв., а резултатите 
излизат в рамките на деня.

SARS – COV-2 II QUANT 
ИЗМЕРВА ИМУНИТЕТА 

ПРЕДИ И СЛЕД 
ПОСТАВЯНЕТО НА ВАКСИНА
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