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ПАРОДОНТАЛНИЯТ СТАТУС МОЖЕ 
ПОТЕНЦИАЛНО ДА ВЛИЯЕ НА ТЕЖЕСТТА НА 
ПРОТИЧАНЕ НА COVID-19
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Връзката между пародонталните 
заболявания и системния статус на ор-
ганизма, като например състоянието 
на сърдечносъдовата система, е добре 
документирана в научната литерату-
ра. Ново обзорно изследване изказва 

предположението, че нелекуваните 
пародонтални заболявания могат 
индиректно да повлияят на тежестта 
на протичане на COVID-19; това 
подчертава нуждата от поддържане на 
добро орално здраве ...
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СРК НА БЗС
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
В УСЛОВИЯТА НА 
ПАНДЕМИЯ

Форматът на събитието позволи оставяне 
на коментари и задаване на въпроси в ре-
ално време, което стопи дистанцията между 
лекторите и участниците, макар да не се на-
мираха физически в една зала. 
Модератори и членове на организационния 
комитет на събитието бяха: ...
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ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
ЖЕНИТЕ В 
ДЕНТАЛНАТА 
МЕДИЦИНА

Постепенно жените се почувствали доста-
тъчно уверени в себе си, за да изразят виж-
данията си в писмен вид. Пример за това е 
света Хилдегард фон Бинген, която в своя-
та книга Liber simplicis medicinae описва 
основните медицински принципи според 
средновековната европейска медицина.

СВЕТОВЕН ДЕН 
НА ЗДРАВЕТО
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НОВА КНИГА

„МИНАЛО И БЕШЕЛО“ 
ОТ ПРОФ. Д-Р  
ВАЛЕНТИН МУТАФЧИЕВ
Проф. Мутафчиев е изкушен от писането. Поред-
ната му книга е книга на спомените, нарисувана с 
вещина и малко тъга по изминалото време. В нея 
той съхранява историята на своя род, живот и про-
фесионален път. В хрониката на времето фигурират 
детайлно, както родния му край, така и ...

7 АПРИЛ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 #КАЛЕНДАР

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПМОЛДМ – 
ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2021Г.
То ще бъде организирано от МУ ФДМ - Варна и 
РК на БЗС Варна. Предстои да се уточни датата и 
се подготвя програмата на форума.

ОТЛАГА СЕ  
НФДМ - СЛИВЕН – 2021 Г.
С Решение от 4 февруари 2021 г. на УС на РК на 
БЗС - Сливен се отлага НФДМ „Стоте войводи“, 
поради епидемичната обстановка в страната. Фо-
румът се предвижда да бъде проведен през 2022 г.

ОТЛАГА СЕ  
НФДМ - ВЕЛИНГРАД – 2021 Г.
Поради епидемичната обстановка се отлага 
НФДМ-Велинград – 2021 г., който трябваше да 
бъде проведен от 16 до18 април 2021 г. във Велин-
град.

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“.

„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.

На 7 април светът отбелязва Световния ден на 
здравето. Датата е избрана още с основаването 
на Световната здравна организация през 1948 г. 
Международният ден на здравето се чества и като 
Ден на здравния работник в България от 6 февруари 
1964-а година.
Всяка година мотото на празника е ...

НАЦИОНАЛНА 
ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЕ НАВЪРШИХА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
МАСАЖ  
НА ВЕНЦИТЕ

Термина „масаж“ обикновенно свързваме 
с отпускащо усещане или облекчаване на 
болката в гърба, врата или цялото тяло. 
Масажът отпуска мускулите, намалява 
болката и стреса, повишава енергията, по-
добрява съня. Прилага се с цел тонизира-
не и релаксиране на организма...
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S

N
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60
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56
18

Във връзка с годишният отчет за образувани 
опасни отпадъци за 2020 г., и съгласно разпоред-
бата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на от-
падъците (ЗУО). която влиза в сила от 01.01.2021 
г., воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 
1 от ЗУО, отчетността и предоставянето на инфор-
мация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, 
ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална инфор-
мационна система за отпадъци (НИСО), поддър-
жана от Изпълнителна агенция по околна среда. 

Причинителите на отпадъци са задължени да 
подават чрез НИСО данни за количеството, свой-
ствата, произхода на отпадъците и други данни, в 
съответствие с изискванията на съответните на-
редби.

Срокът за предоставяне на годишните отчети, 
чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 
30.04.2021 г.
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11 АПРИЛ

Х НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК

На 11 април българските лекари 
по дентална медицина празну-
ват своя професионален праз-

ник – денят на Свети Антипа. Той е 
бил епископ Пергамски и е живял в 
края на първи век.

Гонението срещу християните за-
почнало още през първите години от 
живота на Църквата. Много мъчени-
ци станали жертва на юдейския фа-
натизъм и на езическата жестокост. 
Свети Антипа e живял по време на 
царуването на император Домициан, 
когато именно започнало гонението 
срещу християните. Най-напред те 
били преследвани, мъчени и убивани 
от неповярвалите юдеи, след това от 
езическите тълпи, а от втората по-
ловина на първи век римската власт 
предприела организирано и всеобщо 
гонение.

За свещеномъченик Антипа, епис-
коп на Пергамската църква пише св. 

евангелист Йоан Богослов в своята 
книга „Откровение“. 

През време на римския император 
Домициан апостолът бил заточен на 
остров Патмос. Там в тайнствено 
видение му се явил Син Божи и му 
открил достойнствата и недостатъци-
те на седемте най-известни по онова 
време малоазийски църкви. Антипа 
проповядвал Христовата вяра, заради 
което бил мъчително убит. Вярващи 
събрали неговите мощи, за които се 
смята, че лекуват от всички земни бо-
лести и помагат при зъбна болка.

Частица от мощите на Св. Анти-
па се пазят в реликвария на Рилския 
манастир. Мощите му били запазени 
и се смята, че са надарени с лечебна 
сила.

Светецът покровителства професи-
ята на зъболекарите и помага на стра-
дащите от зъбна болка.

Частица от мощите на светеца  
се пазят в реликвария на Рилския манастир

СВЕТИ АНТИПА ПОКРОВИТЕЛСТВА 
ПРОФЕСИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Придобиването на нови 
знания и умения е не-
разривна част от про-

фесионалното развитие на 
всеки лекар по дентална меди-
цина, която дори разразилата 
се пандемия от COVID-19 не 
отменя. Повече от година чо-
вечеството очаква края на пан-
демията, но по всичко личи, че 
кризата няма да отмине скоро, 
което налага приспособяване 

към новите условия. 
Противоепидемичните мер-

ки не само оказаха влияние 
върху всички аспекти на ден-
талната дейност, но и напра-
виха досегашната форма на 
следдипломното обучение на 
практика невъзможна за реали-
зация. Благодарение на напред-
налите телекомуникационни 
технологии обаче, лекарите по 
дентална медицина могат да 

посетят различни професио-
нални събития без да се налага 
да напускат собствения си дом. 

Х НАУЧЕН КОНГРЕС 
НА СРК,  

20-21 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Следвайки последните све-
товни тенденции Столична 
районна колегия на Български 
зъболекарски съюз проведе 

своя юбилеен Х научен кон-
грес на 20-21 февруари изцяло 
онлайн. Решението за провеж-
дане на конгреса в този формат 
е взето на 6 октомври 2021, а 
на 11 януари 2021 г., за рекорд-
ния срок от 3 месеца, всички 
лектори на общо 14-те лекции 
са потвърдили вече участието 
си и програмата е окончателно 
утвърдена.
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След анонсиране на събитие-
то за участие се регистрират 
над 560 участници, които 

не се разколебават от трудностите, 
причинени от усложнените банкови 
протоколи за сигурност при онлайн 
разплащания. Участниците от Со-
фия са били 224,43 лекари по ден-
тална медицина, 296,57 от страната, 
като от град Пловдив – 61.

Над 96% от участниците са слу-
шали лекциите на живо в 6 различ-
ни часови зони - от Великобритания 
до Сибир. 

Регистрираните участници полу-
чиха неограничен достъп до запис 
на всички лекции от деня след тях-
ното излъчване на живо до края на 
февруари. Именно тази възможност 
бе предпоставка за успешното про-
веждане на двудневен лекционен 
маратон с обща продължителност 
от 22 часа, а всяка една от лекции-
те през двата дни отбеляза завид-
ната посещаемост от минимум 350 
души. 

КОМЕНТАРИ И 
ВЪПРОСИ В 

РЕАЛНО ВРЕМЕ

Форматът на събитието позволи 
оставяне на коментари и задаване 
на въпроси в реално време, което 
стопи дистанцията между лектори-
те и участниците, макар да не се на-
мираха физически в една зала. 

Модератори и членове на орга-
низационния комитет на събитието 
бяха: проф. Мариана Димова, д-р 
Бисер Ботев, д-р Олег Гладков, д-р 
Ивайло Методиев и д-р Румен Или-
ев, благодарение на чиито усилия 
форумът протече гладко и ползот-
ворно. 

Съботният ден започна с лекцията 
на д-р Михаил Шчербак, озаглаве-
на: „Синкопа в денталната практика 
“. В лекцията подробно се разгле-
даха механизмите за възникване 
на синкопа и се обърна специално 
внимание на факта, че боледуване-
то от Сovid-19 нанася поражения на 
сърдечно съдовата система, които 
благоприятстват развитието на син-
копни състояния. Факт, който прави 
подробната анамнеза изключително 
важна за предвиждането на евенту-
ални негативни реакции. 

В много подреден и структуриран 
вид, с щипка хумор, лекторът пред-
стави алгоритъм за реакция при 
синкопни състояния, който би бил 
полезен за всеки лекар по дентална 
медицина. 

Неделната програма започна с 
презентацията на проф. д-р Лари-
са Ломиашвили на тема „Концеп-
ция за естетическото моделиране 
на зъби въз основата на модулна 
технология“, която се отличи като 
лекцията с най-висока посещаемост 
на форума. Изложението проследи 
единството между форма и функция 
и как да се опитаме да пресъздадем 
съвършените природни форми, из-
ползвайки изключително интерес-
ната модулна техника за зъбен моде-
лаж на основата на контурни карти.

ЕНДОДОНТСКИЯТ 
ПАНЕЛ - КОХЕЗИЯ ПО 

ИТАЛИАНСКИ 

Благодарение на договорните от-
ношения на СРК с ANDI (Нацио-
нална Асоциация на Зъболекарите 
в Италия) и SIE (Италианско Ендо-
донтско Общество) и тазгодишното 
събитие се радваше на участие на 
международно утвърдени лектори 
от Италия. В ендодонтския панел 
тази година участваха: д-р Роберто 
Форнара с тема „СВСТ в ендодон-
тията: бъдещето вече е тук“; д-р Де-

низ Понториеро с тема „Ортоградно 
енддонтско лечение: кои са факто-
рите, които най-много влияят на 
резултата?“; д-р Марко Коломбо 
и д-р Умберто Маркези с темата 
„CAD-CAM: характеристики, пре-
димства и възможности на новите 
материали в денталната медицина“, 
Д-р Енрико Кассаи с темата „Пред-
сказуем резултат при ендодонтска 
подготовка на компрометирани зъби 
с цел мултидисциплинарно цялост-
но възстановяване на дъвкателния 
апарат “ Д-р Андреа Полезел, Ита-
лия, с темат): “Основни принципи 
и нови технологии в съвременната 
ендодонтска практика.” Д-р Филип-
по Кардинали с темата: “Кофердам 
и достъп до кавитета: ДВЕ важни 
стъпки за контрол на инфекциите и 
осигуряване на добро оформяне на 
кореново-каналната система” . Лек-
циите кохезивно представиха как-
ви са необходимите диагностични 
средства, материали, методи, обо-
рудване и лечебни протоколи, които 
да осигурят високата успеваемост 
на първичното и повторното ендо-
донтско лечение и последващото 
възстановяване на ендодонтски ле-
куваните зъби и да донесат удовлет-
вореност както за клинициста, така 
и за пациентите. 

Лекторите представиха прекрас-
но систематизирани и богато она-
гледени презентации, включващи 
множество клинични случаи, илюс-
триращи индивидуалния им подход 
към всеки конкретен клиничен слу-
чай. 

ПРЕДПАЗНИ  
СРЕДСТВА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА 
ТРАНСМИСИЯТА НА 

КОРОНАВИРУС

Последният лектор от Италия 
епидемиологът проф. Ламберто 
Манзоли, представи изключително 
интересно проучване, залегнало в 
неговата лекция „Защитна ефикас-
ност на различните предпазни сред-
ства за намаляване на трансмисията 
на коронавирус при процедури, ге-
нериращи аерозоли. В изследването 
в лабораторни условия се тестват 
различни комбинации от лични 
предпазни средства и процедури, 
които да редуцират генерирането 
на аерозоли и съдържанието на ви-
русни частици в тях. Резултатите 
показват, че комбинацията от стан-
дартна хирургична маска, шлем и 
папка е напълно адекватна и шансът 
от заразяване с корона вирус е из-
ключително ниска. Друг изследван 
аспект е добавянето на водороден 
пероксид към охлаждащата теч-
ност на използваните наконечници. 
Лабораторно е установено, че това 
редуцира вирусното натоварване на 
денталните аерозоли до нива близки 
до нула, но жалост тази добавка ув-
режда наконечниците. 

БЪЛГАРСКОТО
УЧАСТИЕ

В лекционната програма бяха 
включени трима лектори от Бълга-
рия. Лекцията на д-р Николай Апос-
толов „Приложение на протезните 
адхезиви и хигиена на целите про-
тези“ даде изключително ценни на-
соки за поддръжката на снемаемите 
протези и беше последвана от мно-
жество положителни коментари и 
въпроси. 

Доктор Спартак Янакиев и съпру-
гата му Светлина Янакиева пред-
ставиха темата „Антимикробни 
свойства на есенциалните масла и 
приложението им в денталната ме-
дицина“. В съвременната терапия, 
доминирана от химикали и антибио-
тици не малко хора търсят алтернати-
ви, които са по-близки до природата 
и точно там етеричните масла биха 
били от полза. Бяха показани различ-
ните методи за добиване на масла и 
тяхното приложение в денталната 
практика.  Лекцията на д-р Марие-
та Мандова „Холистичен подход в 
денталната практика: постурология 
и мускулна система“ отговори из-
черпателно и нагледно на въпроса: “ 
Защо лекарите по дентална медици-
на трябва да се интересуват от пос-
турология?“ и затвори цикъла от три 
лекции посветени на оклузалните 
съотношения и влиянието им върху 
целия организъм. 

КРАНИО- 
МАНДИБУЛАРНА 

ДИСФУНКЦИЯ

В своята лекция „Иновативни ме-
тоди за диагноза и лечение на кра-
нио-мандибуларни дисфункции“ 
проф.д-р Олаф Винзен представи мо-
билно приложение за пациенти, кое-
то след попълване на въпросника да 
определи дали пациентът страда от 
кранио-мандибуларна дисфункция и 
да го насочи към специалист. Прило-
жението има и вариант, предназначен 
за лекари по дентална медицина, като 
има включен по-подробен въпросник 
и предлага, и варианти на лечение. 

КЪДЕ ДА ИЗПИЛИМ?

За жалост „Къде да изпилим?“ се 
оказа труден въпрос без еднозначен 
отговор, но в своята лекция “Ок-
лузия: обобщение на правилната 
оклузия. Взаимоотношения между 
темпово мандибуларната става и 
гръбначния стълб“ Петер Бауш де-
монстрира възможностите за пости-
гане на балансирани оклузални съот-
ношения чрез използване на уредът 
T-SCAN. 

Форматът на настоящия конгрес 
пожъна очакван успех и УС на СРК 
неофициално анонсира следващото 
си събитие под надслов: „Дентална 
медицина по време на ваканция“. 

Д-р Йоанна Йонкова

  #EDITORIAL

ГОЛЯМОТО  
НУЛИРАНЕ, ИЛИ ПЪК НЕ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В 

УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯЧесто се питаме, когато Корона кризата свърши, ще се вър-
не ли всичко към нормалното? Някои анализатори отго-
варят твърдо: никога. Други са по-умерени и смятат, че 

още не сме готови за големи скокове и кардинални промени в би-
тието, а и те изискват време. В живота ни се случват обикновено 
няколко важни събития. Знаете колко пъти бие камбаната… Ще 
ни се да вярваме, че тези, които се случват точно на нас обаче, 
променят света. Коронавирусът ще преобърне света, но как – ще 
разберем може би след години.

Има исторически моменти, когато бъдещето променя посока-
та. Или пък дълбоки кризи. Тези времена са сега.

Светът, какъвто го познаваме, се разтваря, променяйки се. Но 
зад него идва ново време, надявам се, което можем поне да си 
представим, а защо не и да направим нещо за него. Или пък за-
лисани във всекидневието, не стигаме в мислите си дотам.

Голямото нулиране (The Great Reset) бе мотото на 50-та годиш-
на среща на Световния икономически форум (СИФ), проведена 
през юни 2020 г. Тя събра високопоставени бизнес и политиче-
ски лидери, с тема за възстановяване на обществото и икономи-
ката по устойчив начин след пандемията от COVID-19.

Световният икономически форум се свързва с името на Клаус 
Шваб, който е написал книгите „Четвъртата индустриална рево-
люция“ (2016), „Оформянето на четвъртата индустриална рево-
люция“ (2018) и „COVID-19: Голямото нулиране“.

В книгата си „Ковид-19: Голямото нулиране“ Клаус Шваб 
пише, че Ковид кризата трябва да се разглежда като „възмож-
ност, която може да се използва, за да се направят институ-
ционални промени и политически решения, които ще поставят 
икономиките по пътя към по-справедливо, по-зелено бъдеще“. 
Според Шваб не бива да очакваме световната система да се вър-
не към предишните си режими на работа след края на Ковид 
пандемията. По-скоро, редувайки между описание и предписа-
ние, Шваб заявява, че промените ще бъдат, или трябва да бъдат, 
въведени във взаимосвързани, взаимозависими области, за да 
бъде създадена нова нормалност.

Гoдишнaтa cpeщa нa Cвeтoвния иĸoнoмичecĸи фopyм (WЕF), 
ĸoятo тpябвaшe дa ce пpoвeдe в Дaвoc пpeз янyapи 2021 г., щe 
ce пpoвeдe в пepиoдa18 – 21 мaй 2021 г. в Люцepн, Швeйцapия, 
поради пандемията.

Cecиятa, чиятo продължаваща тeмa щe бъдe „Гoлямoтo 
нyлиpaнe“, щe ce фoĸycиpa въpxy нaмиpaнeтo нa peшeния нa 
ĸлючoви глoбaлни пpoблeми, вĸлючитeлнo paзpaбoтвaнe нa oбщ 
път зa иĸoнoмичecĸo възcтaнoвявaнe cлeд ĸpизaтa, пpичинeнa 
oт пaндeмиятa oт ĸopoнaвиpyca.

Промяната започва като променен модел на очакванията, въз-
приятията и световните връзки. Понякога именно раздялата с 
рутината и навиците отново освобождава нашата мисъл за бъ-
дещето. 

Поводът за горния текст бе информацията, че Джеф Безос, 
най-богатият човек на света, дава 10 млрд. долара за развитието 
на технологии, включително и на „зелени“, които да помогнат 
за преодоляване на промените в климата и развитието на света.

Започват ли истински промени ,причинени от пандемията, 
това гигантска конспирация на един световен икономически 
елит ли е, или просто е дошло време разделно?

Това всеки ще реши за себе си, защото така действат пандеми-
ите: изненадващо начало, страх и неизвестност в продължението 
и край, който все още не се вижда ясно.

Въпросът е можем ли да направим нещо самите ние за себе си, 
за околните, за средата, в която живеем, за всичко – или пък не. 
От кого зависи?

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

На 7 април светът отбеляз-
ва Световния ден на здра-
вето. Датата е избрана 

още с основаването на Светов-
ната здравна организация през 
1948 г. Международният ден на 
здравето се чества и като Ден на 
здравния работник в България 
от 6 февруари 1964-а година.

Всяка година мотото на праз-
ника е различно и акцентира 
върху приоритетна тема, с която 
е ангажирана Световната здрав-
на организация. 

Световният ден на здравето 
е глобална инициатива, която 
приканва всички - от световни-
те лидери до хората във всички 
страни, да се фокусират върху 
едно здравно предизвикател-

ство със световна значимост. 
Акцентирайки върху новопо-
явяващите се здравни пробле-
ми, Световният ден на здравето 
дава възможност да се започнат 
колективни действия за опазва-
не здравето на хората и тяхното 
благоденствие.

Когато здравните системи не 
осигуряват защита, хората са 
принудени да избират между 
здравни грижи и други основни 
нужди, а това намалява сериозно 
здравния статус.

Седми април 2021 г. е един от 
дните на изпитания пред здрави-
ните системи и всички работещи 
в тях, поради продължаващата 
пандемия от коронавирус.

СВЕТОВЕН ДЕН 
НА ЗДРАВЕТО

Х НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК
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През 1866 г. в САЩ първата 
жена с диплом за зъболекар 
става Люси Хобс Тайлър

За основател на съвременното зъбо-
лечение е приет Пиер Фошар заради 
написаната от него енциклопедия за 
зъболечебна информация. За първи 
път в света зъболекарско училище 
е създадено в Балтимор, САЩ, през 
1840 г., а в Европа – през 1859 г. в 
Лондон, по-късно в Париж и Женева.

В една от религиозните еврейски 
книги - Талмуд е описано умението 
на жените да облекчават зъбобол. В 
Древна Гърция и в Римската империя 
е имало жени, работели в областта 
на медицината илекарствата. Една 
будистка жрица на име Nakaoka Tei, 
известна също като Hotokehime, през 
XIV век създава за себе си пълен на-
бор от зъби. Изключително удоволст-
вие е да се види красиво издялканата 
протеза от черешово дърво, която и 
до ден днешен е изложена в Музея в 
Токио.

Постепенно жените се почувствали 
достатъчно уверени в себе си, за да 
изразят вижданията си в писмен вид. 
Пример за това е света Хилдегард фон 
Бинген, която в своята книга Liber 
simplicis medicinae описва основните 
медицински принципи според сред-
новековната европейска медицина за 
периода 1099–1179 г. Тя е предлагала 
зъболечение с помощта на билки и 
споменава за нуждата от дрениране 
на дентален абсцес с цел да се еваку-
ира гнойта. Тази книга се е утвърди-
ла като основополагаща в лечението 
през идните векове.

През XIV век в медицинско ръ-
ководство Rolando de Parma описва 
жени, които помагат при поставяне на 
превръзка за стабилизиране на фрак-
турирани челюсти. Съпруги, дъщери 
и сестри на много лекари мъже са 
асистирали при изпълнение на еже-
дневната им работа. Известен факт е, 
че през XVI, XVII и XVIII век в Евро-
па широко са се разпространили така 
наречените флеботомисти бръснари. 
През този период жените е можело 
да се изявят, като са помагали на фле-
ботомистите бръснари при кръвопус-
кане и зъбни екстракции, които са се 
извършвали на площади, панаири и 
по пътища.   

По време на колониалната епоха 
жените в колониите не желаели да 
учат и практикуват медицина, поне-
же тази практика била привнесена от 
Испания. През този период нито една 
жена не е била записана да учи меди-
цина в Кралския и папски универси-
тет на Мексико. Fray Diego de Landa 
съобщава, че някои лечебни практики 
на маите са били прилагани от жени 
през XVI век. Маите са имали обичая 
да си заострят зъбите, за да изглеждат 
по-изтънчени; това била задача на 
възрастните жени, които изпилявали 
зъбите с помощта на определен вид 
камъни и вода. Други медицински ус-
луги като екстракции и кръвопускане 
били извършвани от бръснарите фле-
ботомисти.

XVIII и XIX век са черен период в 
историята за жените лечители – тога-
ва са се провеждали безмилостни го-
нения на жените лекари. Поради този 
факт станало нечувано жена да следва 
медицина в университет. Възмож-
ностите им били сериозно ограниче-
ни. Жените лечители практикували 
под постоянна заплаха и без да оста-
вят никакви следи от дейността си.

Някои държави обаче, например 
Франция, правели изключение от об-
щите схващания и давали възможност 
на жените да навлязат в денталната 
медицина. Кратък научен труд в сфе-
рата на денталната медицина е бил 
написан от мадам Резе и бива публи-
куван няколко години преди да излезе 
Le Chirurgien Dentiste на Пиер Фошар. 
Това показва, че Франция през XVIII 
век позволява на жените да бъдат ден-
тални асистенти. Резе е използвала 
балсам, който давал добри резултати 
при много от денталните проблеми. 

Благодарение на детергентните и ад-
стрингентните си свойства балсамът 
помагал при лош дъх, почиствал раз-
рушени зъби, зъби с амалгама, уско-
рявал заздравяването на малки гнойни 
рани и мехури в устата и облекчавал 
оплакванията при скорбут.

Една голяма стъпка напред напра-
вила мадам Ана от клиниката Rue 
Rivoli в Париж, като се самообявила 
за зъболекар на жени. Тя била изявен 
зъболекар и се грижела за съзъбието 
на херцогинята на Ангулем и нейно-
то високопоставено обкръжение. Към 
края на века Helen Purkis обявила в 
градския вестник, че може да извър-
ши „безболезнено заместване на зъби, 
каутеризация и възстановявания от 
лято злато“. В Испания през XIX век 
има записани още два такива случая. 
Тези жени са преодолели множество 
трудности и са се отдали на дентална-
та професия.

През XIX век денталната медицина 
претърпяла бързо развитие в страни 
като Мексико. Anne Marie Page била 
една от първите зъболекари, която се 
рекламирала в мексиканските вестни-
ци, че е пристигнала в града именно 
за да се грижи за здравето на красиви-
те мексикански дами. Тя предлагала 
лечение с каустични препарати, при-
лагане на пиявици, малки хирургични 
интервенции и инцизии на приемливи 
цени. Освен това разполагала с пра-
хове, опиати и есенции, които облек-
чавали болки в устата и зъбите и под-
държали оралното здраве.

Петдесет години по-късно мадмо-
азел Duval от Факултета в Париж била 
една от първите жени зъболекари във 
Франция, която публикувала обява, 
в която заявила, че може да третира 
зъби, нуждаещи се от протетични и 
златни възстановявания, да извършва 
безболезнени екстракции, да лекува 
лезии при пародонтит, фистули, язви 
при скорбут и рак. Мнозинството от 
пациентите ѝ били жени, понеже по 
онова време мъжете особено ревност-
но пазели никой мъж да не докосва 
лицата на техните съпруги или дъще-
ри21.

До XIX век възможностите за же-
ните да изкарват прехраната си са 
били ограничени. Жените от по-нис-
шите прослойки можели да работят 
като икономки или във фабрики на 
процъфтяващия тютюнев бизнес; же-
ните от ниските и средните нива на 
обществото можели да работят през 
деня като шивачки или бавачки.   

Margarita Chorney Salazar била 
първата жена, завършила дентална 
медицина през 1886 г. от град Мек-
сико. Младото момиче чиракувало в 
денталната клиника на баща си и пре-
минало през обучението си под ръко-
водството на доктор Chacon. Margarita 
положила финалния си изпит пред 
жури от трима именити преподавате-
ли от медицинския университет, кои-
то били известни със задаването на 
обстойни и трудни въпроси. Госпожи-
ца Chorney обаче се била подготвила 
изключително съвестно и отговорила 
безпроблемно на всички въпроси на 
испански, както и на френски. Събра-
лата се аудитория внимателно следяла 
протичането на изпита и с приятна 
изненада изслушала всички отговори 
на студентката. Новината се разпрос-
транила, предизвиквайки множество 
положителни, както и негативни ко-
ментари. Но в крайна сметка тя е пио-
нер в денталната медицина и постлала 
пътя за идните поколения жени зъбо-
лекари.

През 1908 г. френското правител-
ство разгласило постиженията на д-р 
Chorney, която била първата жена от 
Латинска Америка, завършила хума-
нитарна специалност и практикувала 
през следващите 40 години от живо-
та си. Margarita направила огромна 
крачка за еманципацията на жени-
те, като навлязла в доминираното от 
мъже общество не само като съпруга 
или придружител, но и като сътруд-
ник и конкурент. В края на XIX век 

още две дами последвали примера на 
Margarita – Cleotilde Castaneda през 
1890 г. и Monica Correa през 1896 г. Те 
постигнали успех в още по-амбици-
озни начинания – създали профсъюз, 
публикували списания, организирали 
конгреси на световно ниво и направи-
ли постъпления за основаване на ден-
тално училище в Мексико25,27,28.

ДВАДЕСЕТИ ВЕК 

Двайсети век е време на бурни про-
мени, благодарение на които жените 
направили революционни постиже-
ния, до голяма степен взели съдбата 
в собствените си ръце и можели да 
избират от множество възможности. 
Контролът над раждаемостта и ка-
риерното развитие са двата фунда-
ментални фактора, отключили този 
триумф. 

През 1904 г. е открито първото ден-
тално училище в град Мексико на 
име Consultorio Nacional de Ensenanza 
Dental. През първата година имало 
седем студенти, от които след три го-
дини завършили трима. Млада дама 
– Clara Rosas от Табаско, била една 
от тримата завършили. По време на 
следването си тя имала много висок 
успех, след което практиката ѝ била 
фокусирана главно върху ортодонтия-
та. Предвид нейния професионализъм 
ѝ било отправено предложение да се 
присъедини към преподавателския 
колектив. През 1911 г. тя съставя план 
за подобряване на учебната програма. 
Д-р Rosas била потресена, че универ-
ситетите в Северна Америка не до-
пускали жени студенти.     

Д-р Rosas вдъхновила и други жени 
да навлязат в дебрите на дентална-
та медицина, две от тях са Angelica 
Aviles и Maria Luisa Rojo. Д-р Rojo се 
радвала на сериозна дентална практи-
ка, насочила се към академично раз-
витие и написала статия, озаглавена 
гПравата и задълженията на орал-
ния хирург“, публикувана в Mexican 
Dentistry Bulletin през 1925 г. В края 
на трийсетте години на двайсети век 
броят на денталните училища в стра-
ната нараснал. 

През четиридесетте и петдесет-
те години броят на успешните жени 
– лекари по дентална медицина, по-
стоянно нараствал. Ernestina Martinez 
Espinosa била преподавател по па-
тология, публикуван автор на голям 
брой статии по фармакология и оп-
исвала множество клинични случаи в 
Hospital General de Mexico, където тя 
продължила да работи идните 60 го-
дини. Isabel Carreon, която била орто-
донт, получила през 1968 г. наградата 
гЖена на годината“. Maria Elena Orta, 
Maria Elena Castro Carruba и Fanny 
Sanchez Mora били първите жени – 
преподаватели по детска дентална 
медицина. Една дама, която заслужа-

ва специално внимание, е д-р Alicia 
Lao de la Vega, която е първата жена, 
получила покана да участва в семи-
нари на USC групата. Тя завършва 
през 1946 г., след което специализи-
ра ортодонтия в Денталния факултет 
към Университета в Мичиган под ръ-
ководството на д-р George Moore. Тя 
споделя, че специализантите жени са 
били много малко и всички са били 
с друга националност. Завръща се 
в Мексико, за да се отдаде на дълга 
и ползотворна академична кариера, 
вече 54 години по-късно тя продължа-
ва да практикува с ентусиазъм. Броят 
на жените – преподаватели в дентал-
ните факултети, продължавал да на-
раства и първа Estelle Villarreal успява 
да се издигне в йерархията и да стане 
директор на дентален факултет през 
1962 г. Постепенно в страната се поя-
вили и други жени директори. 

Включването на жените в научни 
и образователни клубове и организа-
ции трябвало обаче да почака още из-
вестно време. Преди основаването на 
Мексиканската дентална асоциация 
(Mexican Dental Association – MDA) 
няма данни за жени, участвали в дру-
ги асоциации15,17.  Сред 111 подпи-
са, положени в учредителния акт на 
MDA, само четири принадлежат на 
жени; чак през 1988 г. неин президент 
става жена – Ana Tizcareno. Малко по 
малко все повече жени биват избира-
ни на ръководни постове в дентални 
съсловия и организации. Такива на-
пример са д-р Yolanda Villarreal, Maria 
Cristina Eguiarte и Artemisa Hernandez, 
членове на Dental Association of 
Distrito Federal. Интересно е да се 
спомене и учредяването на изцяло 
женски научен клуб FEMO, създаден 
от Margarita ChornО. Броят на жените, 
учещи дентална медицина, нараснал 
до 55% през седемдесетте години. 
Макар броят на завършващите жени 
да надминава този на мъжете, една 
част от жените са избирали да се от-
кажат от професията си след брака и 
появата на децата с намерението да 
подновят практиката си, което обаче 
рядко се случвало. 

Както стана ясно, допреди 70-те 
години на миналия век денталният 
свят е бил доминиран от мъже, което 
обаче се променя след този повратен 
момент. Тогава в САЩ процентът на 
жените зъболекари е бил много ма-
лък, в Гърция близо половината от ле-
карите по дентална медицина са били 
жени, във Франция, Швеция, Норве-
гия и Дания – една трета, а във Фин-
ландия, Латвия, Литва и Русия – една 
четвърт. В днешно време обаче карти-
ната значително се е променила. Как-
во обаче е мотивирало тази промяна 
и преразпределение на процентното 
съотношение на жени/мъже в дентал-
ната медицина? Интернет обществото 
(Internet Society – ISOC) е опи¬тало да 

намери обяснение за това.
През 60-те и началото на 70-те го-

дини на миналия век правителството 
в САЩ е субсидирало образованието 
на жени в медицинските университе-
ти с цел да стимулира професионал-
ното им развитие в тази насока. Дви-
женията, подкрепящи еманципацията 
на жените и защитаващи техните пра-
ва, са процъфтявали през този период.

На второ място, през 1976 г. е по-
стигнат голям напредък благодарение 
на поправка в конституцията, засяга-
ща образованието. Утвърдената през 
1986 г. политика относно образова-
нието, както и обновената такава през 
1992 г. окуражава жените да се стре-
мят към по-добро образование.      

Третият ключов фактор, който от-
ворил вратите към професионалното 
развитие за жените, е контролът на 
раждаемостта, даващ им възможност 
да решат кога искат да имат деца.   

Всички тези фактори довели до 
благоприятна промяна в нагласите и 
до популяризиране на идеята за жена 
лекар. Законодателните изменения, 
макар и полезно средство, не биха 
били достатъчни, за да тласнат жени-
те към професионално развитие, ако 
не съществуваха възможностите за 
контрол на раждаемостта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жените, които през вековете са ус-
пели да си пробият път към дентална-
та медицина, заслужават адмирации 
за своите умения. Те са успели да си 
извоюват правото да упражняват тази 
професия, като са превъзмогнали сте-
реотипите, свързани с ролята на поло-
вете и традициите. Във всички сфери 
на здравната грижа има жени пионе-
ри, като например Elizabeth Blackwell 
в медицината, Florence Nightingale в 
сестринството, Lucy Taylor Hobbs и 
Henriette Hirschfeld в денталната ме-
дицина. В днешно време около 50% 
от всички студенти по дентална меди-
цина в повечето дентални факултети 
по света са жени. В Индия към 2020 
г. около 20% от практикуващите зъбо-
лекари са жени. Там броят на жените, 
учещи висше образование, надминава 
този на мъжете; тази промяна в раз-
пределението на половете е един от 
съвременните парадок¬си. Промени-
те се дължат на неуморната борба на 
много напредничави жени по целия 
свят, продължила с векове. Със смяна-
та на поколенията жените се впускат 
към все повече професии, които в ми-
налото били считани за мъжки, като 
не отстъпват по умения и постижения 
на своите колеги мъже. Глобалните 
промени могат да бъдат постигнати 
само от тези, които са истински отда-
дени и амбициозни.  

Ред. бел.: сп. Journal of Oral 
Research and Review 

ЖЕНИТЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Сред първите българки зъболекари са:  

Мария Сакарова-Лазарова, Юрданка Сенкова, Зорка Тошева, Невена Славова Сергеевич
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Термина „масаж“ обикновен-
но свързваме с отпускащо 
усещане или облекчаване на 

болката в гърба, врата или цялото 
тяло. Масажът отпуска мускулите, 
намалява болката и стреса, пови-
шава енергията, подобрява съня. 
Прилага се с цел тонизиране и ре-
лаксиране на организма, предста-
влява един от най-древните начини 
за лечение на различни травми . 
Това, което рядко се досещаме е, 
че масажът е приложим в грижата 
за устната кухина като масаж на 
венците.

Масажирането на венците сти-
мулира увеличаването на притока 
на кръв и подобрява трофиката 
на масажираната зона. Повише-
ният кръвен поток увеличава ес-
тествената защита на организма и 
стимулира имунната система. Ма-
сажът се препоръчва, независимо 
дали венците са възпалени или не. 
Той намалява бактериите върху 
венците, подобрява цвета на вен-
ците, подпомага оздравителните 
процеси в устата, подобрява пре-
махването на хранителни отпадъ-
ци. Препоръчва се за редуциране 
на болка. Подобрява и поддържа 
кератинизирания слой на венците 
Често масажът на венците се пре-
поръчва да се извършва и с помо-
щта на вещества във вид на прах, 
паста, гел или течност поради до-
пълнителния благоприятен на със-
тавките им. В тези ситуации мно-
го допринася добрия абсорбиращ 
ефект на оралната лигавица.

Добър масажиращ ефект има из-
ползването на орален иригатор или 
душ за уста. Налягането на водната 
струя, освен че масажира венците, 
почиства зъбите и венците там, 
където четката не достига. Обик-
новенните четки за зъби, особено 
тези с малка глава позволяват да 
се масажират венците. Електри-
ческите четки за зъби също са до-
бър вариант, особено за пациенти 
с намалена мануалност. Масажът 
на венците може да се прави и с 
пръсти - най-често палците и пока-
залците, като се обхваща областта 
над зъбите. В древната индийска 
система за природна и холистич-
на медицина аюрведа масажът на 
венците се препоръчва като част от 
ежедневната хигиенна схема, на-
ред с почистването на езика и зъ-
бите. Много често се предлага да 
се провежда с различни природни 
продукти или като част от терапия-
та при лош дъх.

С особено внимание трябва да се 
провежда интензивно масажиране 
на венци в случай на прекалено 
силно възпаление, профузно кър-
вене или медицински състояния 
при които предизвиканата бактери-
емия вследствие от масажа може да 
предизвика проблеми (ендокардит, 

при протезирани сърдечни кла-
пи, ревматизъм, имунен дефицит, 
травмиращи гингивални уврежда-
ния). Масажът се препоръчва и за 
облекчаване на болки при никнене 
на зъби. Някои го препоръчват за 
успокоение, орално стимулиране 
при заболявания, за предизвикване 
на приятни чувства.

Проучване от 2014 година цели 
да се оцени намаляването на 
броя на Streptococcus mutans и 
Lactobacillus в проби от слюнка 
след десет минутно масажиране 
на венците по един път дневно за 
три седмици със сусамово масло, 
зехтин и кокосово масло. Наблю-
давано е значително намаление на 
средния брой Streptococcus mutans 
и Lactobacillus, както и на резулта-
тите от индексите за зъбна плака и 
резултатите за гингивално възпа-
ление във всичките четири групи 
след изследването. Проучването 
установява, че приложените масла 
в комбинация с масаж могат да се 
използват като ценни превантивни 
средства за поддържане и подобря-
ване на оралното здраве при паци-
енти с ниско социално-икономиче-
ско състояние.

Клинично проучване на 
Suchetha оценява клиничните 
ефекти на прах за масаж на венци 
(Periocare(®) Gum), съдържащ раз-
лични билкови лекарства за нама-
ляване на плаката и възпалението 
на венците. Изследваните седемде-
сет и пет пациенти са диагности-
цирани с гингивит и разделени на 
случаен принцип в три групи, като 
се изследват индекси за възпале-
ние на гингива, индекс за количе-
ство на зъбна плака и е ицвършено 
микробиологично култивиране на 
проби от зъбна плака. Резултатите 
показват, че приложението на пра-
хообразна масажна маса с билков 
състав като добавка към механич-
ната терапия показва значително 
клинично и микробиологично по-
добрение на гингивалния индекс 
и резултатите от индекса за зъбна 
плака в сравнение с другите групи. 
Монотерапия с масажен прах не се 
оказва ефективна при контрола на 
плаката.

МАСАЖОРИ 
ЗА ВЕНЦИ 

Добълнително средство за по-
добряване на оралното здраве и 
за масажирене на венците са раз-
лични масажори. Масажорите за 
венците са индивидуални уреди с 
много лесно и просто приложение. 
Някои препоръчват да се използват 
ежедневно, като се прилагат леки, 
кръгови движения по венеца около 
зъбите. 

На пазара се предлагат различни 
продукти за масаж на венци, като 

най-често предлаганият вариант е 
грапаво гумено покритие на гърба 
или дръжката на зъбната четка или 
на края на дръжката й. 

През 1950 година на пазара в 
САЩ е предлаган гумен пръст, 
който след включване в електриче-
ската мрежа вибрира (Фиг. 1). 

Масажирането се провежда след 
като зъбите са измити. Препоръчва 
се подмяната на устройствата на 
всеки два месеца. Днес се предла-
гат каучукови, гумени или пласт-
масови конусообразни приспосо-
бления, монтирани на дръжка(Фиг. 
2-7). Те са по-лесни за употреба 

от конците и може да са предназ-
начени и за почистване на между-
зъбните разстояния при пациенти 
с широки пространства. Предла-
гат се и вибриращи електрически 
масажори(Фиг.8). Съвременните 
вибрационни масажори помагат 
за подобряване на оралния тонус, 
храненето, артикулацията и сети-
вността. С тях може да се осигури 
разнообразна сетивна информация 
и да се приложат конкретни так-
тилни стимули в устната кухина. 
Леката вибрация осигурява сен-
зорна стимулация на структурите в 
устата, като има успокояващ ефект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Масажът на венците може да 
бъде част от ежедневната грижа за 
оралното здраве. Ползата, лесно-
тата на изпълнението му го правят 
незаменим помощник в грижата 
за устата. Прилагането на различ-
ни устройства за извършването му 
може значително да подобри ефек-
та му. За разлика от четката, пас-
тата или зъбния конец, масажорите 
за зъби не са толкова разпростра-
нени.

Владимир Панов

МАСАЖ НА ВЕНЦИТЕ

Фиг 8. Масажор ARK's Z-Vibe® 

Фиг 1. Електрически масажор за венци Фиг 2. Масажор за венци на 
NUK

Фиг 3. Масажор за венци на TePe Фиг 4. Масажор за венци на 
Zodeys

Фиг 5. Масажор за венци на 
ToothShower

Фиг 6. Масажор за венци на 
Verifresh

Фиг 7. Масажори за венци на 
Гвоздейков-Пеев

Връзката между пародонтал-
ните заболявания и систем-
ния статус на организма, 

като например състоянието на сър-
дечносъдовата система, е добре до-
кументирана в научната литература. 
Ново обзорно изследване изказва 
предположението, че нелекуваните 
пародонтални заболявания могат 
индиректно да повлияят на тежест-
та на протичане на COVID-19; това 
подчертава нуждата от поддържане 
на добро орално здраве по време на 
тези трудни времена. 

Както вече споменахме, ско-
рошно изследване, проведено в 
немския град Мюнхен, установи, 
че повишените нива на интер-
левкин-6 (IL-6), проинфламато-
рен цитокин, играе роля на силен 

предиктор на дихателната недос-
татъчност и повишена нужда от 
машинно обдишване сред паци-
енти, хоспитализирани заради 
COVID-19. Ако не бъдат лекува-
ни, пародонталните заболявания 
често водят до повишаване на този 
проинфламаторен цитокин. Спо-
ред д-р Shervin Molayem, пародон-
толог от Лос Анджелис и съавтор 
на настоящата публикация, „не 
би било грешно да заключим, че 
пародонталните заболявания мо-
гат да повишат риска от респира-
торни усложнения при пациенти 
с COVID-19“. Оттам следва, че 
понижаването на нивата на IL-6 
може потенциално да намали ве-
роятността от появата на тези ус-
ложнения, добавя той.    

„От наличните литературни 
данни знам, че ако само почистим 
зъбния камък и плаката и полира-
ме съзъбието на пациент с паро-
донтит, можем да понижим нивата 
на IL-6 със средно 3 pg/ml“, споде-
ли д-р Molayem с  Dental Tribune 
International.

Оралната хигиена е свързана с 
намален риск от усложнения 

Проучване, публикувано в сп. 
British Dental Journal, подчертава 
важността от поддържане на отлич-
на орална хигиена при SARS-CoV-2 
инфекция, тъй като това може да 
намали бактериалния товар в уста-
та, а оттам и риска от наслагване на 
бактериална инфекция. Пациентите 
с тежко протичане на COVID-19 са 
имали завишени нива на инфлама-

торни маркери, както и бактериален 
товар, което кара авторите на из-
следването да заключат, че лошата 
орална хигиена може да е рисков 
фактор за усложненото протичане 
на COVID-19. 

Според д-р Molayem при спазва-
не на адекватен контрол над инфек-
циите и стриктен протокол на де-
зинфекция зъболекарите трябва да 
насърчават пациентите си да про-
дължават с пародонталната терапия 
и другите специализирани форми 
на лечение. 

„Макар да е очевидно, че устата 
не е отделна, независима част от 
тялото и че оралните бактерии мо-
гат негативно да повлияят остана-
лите органи, отлагането на дентал-
ни процедури подценява именно 

връзката между устата и тялото“, 
отбелязва той. Д-р Molayem доба-
вя, че провеждането на серумен 
тест може лесно и бързо да уста-
нови нивата на IL-6 на пациента, 
така че да сме наясно дали те са 
в норма.   

Цитираното изследване, озаглаве-
но „Връзката уста–COVID: нивата 
на IL-6 при пародонтално заболява-
не – потенциална роля за възниква-
нето на дихателни усложнения при 
COVID-19“ (The mouth–COVID 
connection: Il-6 levels in periodontal 
disease – potential role in COVID-19-
related respiratory complications), бе 
публикувано в октомврийския брой 
на сп. Journal of the California Dental 
Association, 2020.

Brendan Day 

ПАРОДОНТАЛНИЯТ СТАТУС МОЖЕ ПОТЕНЦИАЛНО ДА 
ВЛИЯЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ПРОТИЧАНЕ НА COVID-19
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Сабо “Calzuro light”, анато-
мично проектирани със странични 
отвори за дишане на краката. С 
противоплъзгаща подметка , сер-
тифициран по EN 20347 Regulation) 
със регулируема каишка
Може да се измиват до темпера-
тура 50° C

Сабо „Calzuro Wood“, 
от буково дърво с клинче, пер-
форирана горна част от чиста 
кожа, вътрешно изработено 
от антимикробна тъкан. Гъв-
кава анатомично проектирана, противоплъзгаща се 
подметка от микропорест материал.
CE сертифициран. Мие се до 40 ° C.  
С регулируем заден ремък.

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

�����������

WHITEsmile® 
made in Germany

За повече информация и други интересни промоции, моля посетете сайта на Дентално депо „Карис М“ – https://carisbg.com/.  А също 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.

POWER дамски модел 75  лв. SMART unisex модел 75  лв.

Бял 
cod. 1011 

Тъмно син 
cod. 1019 

Розов 
cod. 1021

Ябълково зелено 
cod. 1016

Зелен 
cod. 1018

Виолетов 
cod. 1015 

Тюркоаз 
cod. 1022 

Бежов 
cod. 1014

Сив 
cod. 1020

Предлагат се 
в 9 цвята:

Предлагат се в следните размери: 

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

POWER 
моделдълги ръкави 80  лв.

SMART unisex 
модел дълги ръкави 80  лв.

Flash WhiteSmile 
Най-доброто избелване
Избелваща система за чувствителни зъби с 
незабавен ефект 
WHITEsmile е специализирана над 20 години в производ-
ството на продукти за избелване. Всички материали са 
резултат от собствено създаване и развитие и се про-
извеждат в Германия. Материалите на WHITEsmile са кли-
нично тествани и сертифицирани.
Лампа за избелване XG – най-нова LED техно логия  
с перфектен фокус на светлината
Специален дизайн за акуратно позициониране на лампата.  
Работното време се задава, не е необходим  
ключ за стартиране на апарата.
Специални програми за чувствителни зъби  
и избелване на отделни зъби.
Изключителна дълготрайност на LED източника –  
повече от 2000 процедури.

Супер оферта
Купете Лампа за избелване XG 4800лв.

Вашият подарък 
сетове за избелване за 20 пациента

Цена на комплекта 100лв.  + молив за избелване

Модна линия професионални облекла от Милано, 
Италия
 Антибактериално покритие, не задържат миризми
 Могат да се перат на 90 градуса
 Не се гладят

Цена 150  лв. Цена 105  лв.

3 налични  
цвята:

Бял 
cod. 1011 

Тъмно син 
cod. 1019 

Тюркоаз 
cod. 1022 

  

EASY модел unisex 20  лв.FAST unisex модел, панталони  65  лв.

Промоция:  
При покупка на повече от 
2 комплекта - туника и панталон 
получавате отстъпка 15 %

 Микрофибър – изключително приятно усещане 
върху кожата
 Без промяна в цвета при многократно изпиране

СЕТОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗБЕЛВАНЕ БЕЗ ЛАМПА.
POWER WHITENING YF с 40% и Flash сетове с 
30 % хидроген пероксид са подходящи за сил-
но оцветени зъби. Апликации 3 x 15-20 минути 
в една сесия. 
Могат да се използват за избелване на eдинич-
ни или множество зъби вкл. интракоронално-
то избелване на ендодонски третирани зъби, 
и третиране на умъртвени зъби. 
Купете  
POWER WHITENING YF/ Flash 80лв.  
сет за 1 пациент 
+ подарък молив за избелване 
Комплектът съдържа:
 Избелващ гел в 2,5 ml-двукомпонентни шприци
 Фотополимеризиращ гингива протекор в шприца 3 г
 Мус след избелване З г за десензибилизиране 

   и реминерализация

LIGHT WHITENING AC 32 % с активиран хлорофил  
позволява избелване с лампа според изискванията на EU.  
Комплектът е за 1 пациент и съдържа:
 Козметичен гел АС в двукомпонентни шприци – 1 бр 
 Гингива протектор, фотополимеризиращ в шприца 3 г – 1 бр
 Мус след избелване – за десензибилизиране и реминерализация  

със свеж плодов аромат 3 г – 2 броя                     
 Aксесоари

Концетрация на материала – 32 % HP (смесено) или 6 % 
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В края на 60-те години започнах рабо-
та като зъболекар в с. Плачковци, на 
седем километра от роднaта ми Тряв-

на. Докато работех в селото, то стана град. 
Най-вероятно, за да ме „повишат“ от селски 
в градски зъболекар, без да се местя. 

Живеех при родителите ми в Трявна. Пъ-
тувах до службата с мотопед „Балкан“, 50 ку-
бика с ръчни скорости. Звяр. На него с жена 
ми обикаляхме България – София, Варна, 
Силистра. Та дори и в Пловдив отидох на 
конкурсен изпит.

Мерките за коронки, мостове и протези 
носех в тревненската зъботехническа лабо-
ратория. В нея работеха трима опитни май-
стори. Двама – Илия и Ганчо – с голяма част-
на практика. Разбира се... в извън-работно 
време. С Илия се бяхме посбутали. Праща 
ми коронки за мост. Едната широка. Въртя, 
суча – не мога да я наглася. Вземам нова 
мярка. Нося я и обяснявам проблема. Връща 
се новата коронка – тясна. Обхваща точно 
зъба до венеца, но не може да влезе на не-
обходимия милиметър под него. Явно Илия 
беше приложил „назидателен“ подход. Очак-
вал е, като се върна с ново оплакване „сега 
е малко тясна“, покровителствено да ми се 
каже: „Веднъж широка, сега тясна – имаш 
още да учиш занаята“. Аз обаче „атакувах“ 
пръв. Подробно „обясних“ на майстора как е 
напра-вил коронката, за да е точна на моде-
ла и да не влиза под венеца на зъба. Повече 
„възпитателни“ мерки нямаше. Но и двамата 
внимавахме с работата си и студено се ува-
жавахме.

Така Ганчо стана безспорният избор за 
зъботехник, когато започнах частна практи-
ка. Взех две стаи под наем на долния етаж 
в плачковска стара къща близо до центъра. 
Купих зъботехнически мотор с ръкав и шнур 
и запазен бръснарски стол. Той ми струваше 
половин заплата. Беше удобен, облегалката 
му можеше да ляга назад. Не можеше обаче 
да се повдига и смъква. Главата на пациен-
та ми беше ниско – неудобно за работа. Но 

на село приятели бол. Изрязаха ми дебела 
кръгла дървена подложка и столът стана по-
удобен.

Добри колеги и приятели ми подариха ста-
ри наконечници, клещи за вадене на зъби. 
Купих сонди, пинсети, огледала, материали 
и започнах. С Ганчо работехме много добре. 
Носех вечер мерките и вземах готовата рабо-
та. „Вечер“ беше много неопределено. 

Понякога Ганчо оставаше да работи и до 
полунощ. Беше едър, широколик. Търсеше 
радостите в живота. И ги намираше. 

Съпругата му Мария беше природно инте-
лигентна, с естествена красота, която не се 
влияеше от моста на горните ѝ предни зъби. 
Когато обаче се отчупи парче от пластмаса-
та, мостът трябваше да се смени. Естестве-
но, съпругата на Ганчо не можеше да стои 
без зъби. И настъпи „мобилизация“. Мария 
взе отпуск. Ганчо и шефът на зъболекарите 
се посветиха на благородното и твърде от-
говорно дело – моста на Мария. Отпаднаха 
за момента други пациенти, друга работа в 
лабораторията. Доктор Пеев сваля стария 
мост и взема мярка за нов, Мария чака. Ган-
чо подготвя коронките. Пеев ги нагласява и 
взема мярка. Ганчо отлива металната част на 
моста, свързваща коронките – уви, с шупла. 
Отрязва коронките, Пеев отново ги нагла-
сява и – нова мярка. Втората отливка, слава 
богу, е добра. Ганчо поставя пластмасата и 
завършва моста. За съжаление, нова издън-
ка – цветът не пасва. Сваля пластмасата и я 
подменя с нова. Най-после всичко е наред. 
Мария стоически е изчакала, след като цял 
ден е била на разположение. Пеев залепва 
моста и тя се усмихва щастливо. 

Ганчо обаче е бесен. Такъв кутсуз! Из-
ключение за него. Защото, иначе би „умрял 
от глад“. В този ден се прибирам към 10 ч. 
вечерта. Отивам да взема готовата работа. 
Притеснен и уморен, Ганчо подробно ми 
разказва за преживените перипетии. И жал-
вайки се, заключи: „Какво искаш, неплатена 
работа“. 

  # НОВА КНИГА

„МИНАЛО И БЕШЕЛО“ ОТ  
ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН МУТАФЧИЕВ
Проф. Мутафчиев е изкушен от пи-

сането. Поредната му книга е книга на 
спомените, нарисувана с вещина и мал-
ко тъга по изминалото време. В нея той 
съхранява историята на своя род, жи-
вот и професионален път. В хрониката 
на времето фигурират детайлно, както 
родния му край, така и нравите на вре-
мето преди промените и, разбира се, Фа-
култета по дентална медицина в София.

Последните глави са смели в открове-
ността на един видял и преживял много 
човек.

Писах… Да се знае!*
„Ще пиша, докато мога.“ Това изпо-

вядва в книгата си „Минало и бешело“ 
проф. Валентин Мутафчиев. Тя се е от-
къснала от сърцето му, за да я подари 
на децата и внуците си, на приятелите 
си, на колегите си, на интелигенцията… 
На всички, които са родени по-късно. 
Страхотна и мъдра книга. 

Със забележителен талант в нея са вплетени духът на времето и надеждите, го-
дините на златното детство, на младостта и поривите, на творческите и професио-
налните търсения. 

Като ни разказва за своите човешки неща, авторът ни помага да се взрем в себе 
си, в морала и житейските си позиции, в отговорността си към днешния свят. И 
към идния. Помага ни да бъдем Човеци. 

Тази книга, биографична, но не съвсем, защото прониква в душата – трябва да 
се прочете. Пропита с преклонение към благородството на дедите и бащите ни, с 
уважение към съзидателните възможности на народа ни – тя ще ни даде възмож-
ност да разберем по-добре духа на промените, да искаме повече и да вярваме в 
себе си. 

Ако ни е докоснал с магията на словото си, Валентин Мутафчиев е свършил 
прекрасно работата си. Така както е успял да изживее един достоен и велелепен 
живот. Дай боже всекиму! 

Стоян Цонев
* Из Летописа на поп Йовчо от Трявна.

НЕПЛАТЕНА РАБОТА

  # БЛИЦ

ЕС ЩЕ ПРИЗНАВА  
16 БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТА

ПРЕПАРАТ ЗА АСТМАТИЦИ ПОМАГА 
ПРИ ЗАРАЗЕНИ С COVID-19

Комитетът на ЕС за здравна сигурност 
постигна съгласие по общ списък на бър-
зите антигенни тестове за COVID-19, 
информират от Европейската комисия. 
Постигнато е и съгласие за подбор от те-
стове, чиито резултати държавите членки 
взаимно ще признават, като ще има общ 
стандартизиран набор от данни, които да 
бъдат включени в сертификатите за резул-
тати от тестовете за COVID-19.

 Тези три решения ще бъдат непре-
къснато преразглеждани и актуализи-
рани, отбелязват от ЕК.

Бързите тестове за антигени са от реша-
ващо значение за забавяне разпростране-
нието на COVID-19 и следва да бъдат част 
от цялостния ни отговор на пандемията. 
Ако трябва да се изискват или препоръч-
ват отрицателни тестове за COVID-19 за 
каквато и да е дейност, от съществено зна-
чение е те да бъдат взаимно признавани и 
да водят до получаването на сертификати, 
признати в целия ЕС, посочи комисарят 
по въпросите на здравеопазването и без-
опасността на храните Стела Кириакиду. 
По думите й това е от съществено значе-
ние, особено в контекста на пътуванията. 
Нашите граждани се нуждаят от яснота и 
предвидимост, отбеляза Кириакиду.

Съвместният изследователски център 
(JRC) е в процес на актуализиране на 
своята база данни за медицинските изде-
лия за инвитро диагностика на COVID-19 
с цел интегриране на цялата информация 
относно бързите антигенни тестове, съ-
брана и одобрена от Комитета за здравна 
сигурност.

Бързата реакция на сериозни трансгра-
нични заплахи за здравето в ЕС се коор-
динира от Комитета за здравна сигурност 
(КЗС). Той е важен форум за обмен на ин-
формация относно конкретни мерки, при-
ети от всяка държава, и заедно с Европей-
ската комисия определя действията, които 
трябва да се предприемат по отношение 
на готовността, планирането, комуника-
цията и реакцията при рискове и кризи, 
посочват от ЕК.

КЗС се състои от представители на 
здравните органи на страните от ЕС, като 
страните кандидатки и потенциалните 
страни кандидатки участват като наблю-
датели. Специално за заседанията на КЗС 
относно COVID-19 държави като Обеди-
неното кралство, Швейцария и Украйна 
получават покана да участват с цел укреп-
ване на сътрудничеството.

28-дневно изследване на универи-
тета Оксфорд на 148 души, заразени с 
COVID-19 констатира, че инхалация 2 
пъти дневно на широко разпростане-
ния препарат за астматици будезонид 
(budesonide) намалява риска от спеш-
на помощ или хоспитализация с 90%. 
Проучването също така установи, че 

лекарството по-бързо преустановява 
треската, сваля температурата, и на-
малява упоритостта на симптомите.

Лекарството се продава у нас под 
марката Pulmicort / SimbiCort на 
Астра Зенека, като има и редица ге-
нерични заместители - BudenoFalk, 
DuoResp и др.



БРОЙ 3, МАРТ 2021 11

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 9248 ДУШИ!

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@bzs.bg 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
 Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
 Доц. Елка Радева
 Проф. Владимир Панов
 Д-р Юра Пандушева
 Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
 д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 16.3.2021 г.
Тираж: 9248 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА

Продавам стоматологичен юнит 
МЕДИА в отлично състояние с пери-
ферия и компресор. Телефон за връзка 
0888559010 Д-р Радомирова

Продавам дентална клиника, 
220кв.м. в гр. Пловдив - тел.0988976077

Продавам работеща дентална прак-
тика в центъра на гр. Бургас. Цена 
по договаряне. Телефон за контакт 
0888441066 д-р Юлия Иванова

Продавам стоматологичен юнит ( 
ЮС - 7) - в отлично състояние с пери-
ферия и компресор. Телефон за връзка: 
0888785509 

Продавам цялостно оборудване за 
стомотологичен кабинет. За контакти 
тел: 0888785509

Продавам стоматологична машина 
«внос Китай» и автоклав Мелаг - за кон-
такти гр. Стара Загора, тел. 0885/633505

Продавам или отдавам под наем чис-
то нов кабинет в гр. Благоевград. Д-р 
Георгиев тел:0887003868

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет - Тел.0887 393 140

Продавам цялостно оборудване за 
стоматологичен кабинет. За контакти 
тел : 0888785509

Продавам стоматологичен юнит 
Ritte, стол и компресор, може и по-
отделно. Цена по договаряне. Тел. 
0885905381

Продавам оборудване за кабинет-
бюро, шкафове и юнит. Юнитът е 
китайски,отлично техническо състоя-
ние, долно окачване с 5 гнезда, ръкох-
ватка вода-въздух, 2 турбинни шлауха и 
2 броя електрически микромотори-че-
тков и безчетков. Цена по договаряне, 
тел. 0899 828612

Продавам стоматологична машина 
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия 
приставки за ел. диагностика и каутери-
зация. Турбинен наконечник; резервни 
части. тел:0878671036 Д-р Божинова

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

Продават се 2бр дентални юнити 
-нов и на 1 година- гр. Пловдив. За пове-
че информация – 0888928490.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет. Тел. 0889 765 295

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

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

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7М с компресор и допълнително 
оборудване. Описание: Стоматологина 
машина (стоматологичен стол) ЮС 7М 
с компресор и допълнително оборудва-
не включено в цената:  - Автоклав Каво 
Kavoklave 2100 - цена отделно - 1000 
лв. - Апарат за почистване на зъбен ка-
мък - цена отделно - 200 лв.  - Фотопо-
лимерна лампа - цена отделно - 100 лв.  
- Стоматологична машина с компресор 
- цена отделно - 1000 лв.  Общо всич-
ко комплект - 2200 лв. За информация: 
0898 750932

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдава се смяна под наем в деноно-
щен спешен кабинет по дентална меди-
цина в гр. Пловдив.

За информация: Д-р Атанасов – 0885/ 
88 00 43 или д-р Славова – 0885/ 84 48 
42

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

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

Давам под наем оборудван и рабо-
тещ дентален кабинет в центъра на гр. 
Пловдив За контакти: 0898 35 75 34 – 
Д-р Петрова

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

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

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

Давам под наем оборудван разрабо-
тен кабинет на комуникативно място в 
централната част на Варна. Телефон за 
контакти 0877727271

Под наем, кабинет гр. Варна кв. 
Аспарухово в поликлиника Марешки, 
дългосрочно. За контакт; д-р Русева 
-0888739402

Давам под наем два кабинета – обо-
рудван и необорудван на ул. Краиречна 
8А – Драгалевци, Д-р Николай Балов – 
0888667853

Давам смяна под наем в стоматоло-
гичен кабинет в района на баня Мадара. 
За контакти; 0888967886

Общински дентален център в 
ДКЦ 7 гр. София отдава смяна под 
наем в ремонтиран дентален кабинет с 
Юнит A dec USA Справки за оглед тел. 
02/8033951-сутрин и 8033953

Давам смяна под наем в оборудван 
дентален кабинет в центъра на София, 
за контакти :тел. 0885 85 62 47, Д-р Ми-
хайлов 

ТЪРСИ:

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

Дентален асистент търси работа в 
гр. Пловдив или областта За контакти: 
0887 58 22 95

Пенсионирана стоматологична се-
стра търси работа със стаж 30 години. 
Мобилен телефон: 0899934209

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

ДОБРАТА НОВИНА

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

лите  годишнини на д-р Роска Станковска и д-р 
Николай Гачев,  като им пожелава  здраве, мно-
го късмет, лично щастие, истински хора до тях, 
чудесни мигове  , много лични и професионални 
успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити
кръглите годишнини на д-р Марияна Андрейн-

ска и д-р Марио Прокопиев,като им желае да бъ-
дат 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 РК Враца

Ваксината срещу COVID-19 на Pfizer Inc и 
BioNTech SE успя да неутрализира нов вариант 
на коронавирус, разпространяващ се бързо в 

Бразилия, сочи лабораторно проучване, публикувано в 
New England Journal of Medicine.

Кръвта от хора, които са били ваксинирани, неутра-
лизира инженерна версия на вируса, която съдържа 
същите мутации в шиповата част на силно заразния 
вариант P.1, идентифициран за първи път в Бразилия. 
Изследването е проведено от учени от двете компании 
и от медицинският факултет на Тексаския университет.

Учените твърдят, че неутрализиращата способност е 
почти еквивалентна на ефекта на ваксината върху пре-
дишната по-малко заразна версия на вируса от мина-
лата година.

Шипът, с чиято помощ вирусът прониква в човеш-
ки клетки, е основната цел на много ваксини срещу 
COVID-19.

В публикувани по-рано проучвания Pfizer установи, 
че неговата ваксина неутрализира други по-заразни ва-
рианти, идентифицирани за първи път в Обединеното 
кралство и Южна Африка, въпреки че южноафрикан-
ският вариант може да намали защитните антитела, 
предизвикани от ваксината.

От Рfizer заявиха, че вярват, че е много вероятно се-
гашната ваксина да предпазва от южноафриканския 
вариант. Производителят на лекарства обаче планира 
да тества трета бустер доза от тяхната ваксина, както и 
версия, преработена специално за борба с този вариант, 
за да разбере по-добре имунния отговор.

НЕУТРАЛИЗИРАНЕ И 
НА НОВИТЕ ЩАМОВЕ 

НА COVID-19

За една година повече от 8 300 британски въз-
растни са развили рак на устната кухина. Това е 
увеличение от около 135% в сравнение с преди 

20 години и най-високото ниво от началото на статис-
тиката. 

Въпреки това, новите данни, публикувани от Фонда-
цията за орално здраве, показват, че трима от четирима 
(75%) не знаят за симптомите на рак на устата. 

Един от потенциалните признаци са язви в устата, 
които не се лекуват в рамките на три седмици, червени 
или бели петна в устата и необичайни бучки или ото-
ци в устата или главата и шията. Устойчивият дрезгав 

глас може също да бъде потенциален признак на рак 
на устата. 

Групите, които са по-застрашени от рак на устата са: 
пушачите (60%) и 89% от тези, които пият повече от 20 
единици алкохол седмично. Ракът на устата е два пъти 
по-чест при мъжете, отколкото при жените, докато поч-
ти половината (42%) от всички случаи са диагностици-
рани при над 65-годишна възраст. 

Ракът на устата е силно свързан с тютюнопушенето 
и алкохола, а комбинация от двете може да увеличи ри-
ска с над 30 пъти. Човешкият папилома вирус (HPV), 
предаван чрез орален секс, е друга силна причина.

РАКЪТ НА УСТАТА Е ДВА 
ПЪТИ ПО-ЧЕСТ ПРИ МЪЖЕТЕ, 

ОТКОЛКОТО ПРИ ЖЕНИТЕ

СЪЗДАДОХА БИОПРИНТЕР, КОЙТО 
МОЖЕ ДА ПЕЧАТА ЧОВЕШКА КОЖА

Случаите на рак в устата в Обединеното кралство са се увеличили повече 
от два пъти в рамките на последното поколение. Както пациентите 

така и зъболекарите подценяват идентифицирането на ранните 
предупредителни признаци и симптоми.

Нов биопринтер печата човешка кожа, която 
може да се използва за трансплантации и за 
тестване на лекарства и козметика.

Технологичният напредък се дължи на изследовате-
ли от два университета в Мадрид и Центъра за изслед-
ване на енергетиката, околната среда и технологиите, 
които са изработили 3D принтера.

Биопринтерът използва био мастила, съставени от 
плазма, протеини, кожни клетки и други биологични 
компоненти.

Компютър селективно депозира тези био мастила 
върху площта за печат, по точно определен начин. 
Точната формула се пази в тайна.

Кожата прилича на истинската такава, като е разде-
лена на отделни слоеве, включително съдържа кола-
ген, който ѝ придава еластичност. Външният слой пък 
я защитава от наранявания.

3D принтерът изработва функционираща кожа, коя-

то е напълно способна да се използва да транспланта-
ции, на нуждаещи се пациенти.

Когато кожата се отпечатва за трансплантация са 
необходими клетки от пациента, които се отглежда в 
лаборатория до достигането на определено количе-
ство за около две седмици. След това, отпечатването 
отнема до два дни.
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