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В частните застрахователни компании 
спектърът на услугите, разходите по 
които биват възстановявани, е сравнител-
но широк. Но над 70 милиона жители на 
Германия са застраховани в държавните 
здравни каси, като около 25 милиона 
германски граждани са сключили и т.нар. 

допълнителна здравна застраховка, която 
в повечето случаи е именно стоматоло-
гичната застраховка. Месечната вноска 
за тази допълнителна застраховка се 
движи между 5 и 60 евро, в зависимост 
от възрастта на пациента, състоянието на 
зъбите му и спектъра на услугите.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
АНТИБИОТИЧНА 
РЕЗИСТЕНТНОСТ 
И ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Епидемията от COVID-19 рязко увеличи 
широко използване на различни лекар-
ства и в частност на антибиотици. Как това 
може да рефлектира в бъдеще при лечение-
то на пациенти в денталните практики? 
Понякога тази резистентност може да засег-
не цяла група ...
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЛАЗМОТЕРАПИЯТА 
В ДЕНТАЛНАТА 
МЕДИЦИНА

Плазмотерапията се заражда още през 1970 
година, когато група хематолози за пръв 
път дефинират понятието PRP (Platelet-rich 
plasma). Кръвта на човек е изградена от 
плазма и малки твърди частици - червени 
кръвни телца (еритроцити), бели кръвни 
телца (левкоцити) и тромбоцити.

СКРИНИНГЪТ ЗА ХЕПАТИТ В 
И С ЗА ХОРА ОТ 40 ДО 65 Г. 
СТАВА БЕЗПЛАТЕН
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ИКОНОМИКА

ДДС НА ЛЕКАРСТВАТА  
В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС
Данъкът добавената стойност (ДДС) се надчисля-
ва на всеки един продукт, на всяко едно ниво, от 
производител до търговец на дребно. Данни сочат, 
че в България този данък е от най-високите в Евро-
пейския съюз. Липсва диференциран подход към 
лекарствата спрямо другите продукти, за разлика от 
други Европейски държави.

ПОЛЕЗНО ПО СВЕТА

 #КАЛЕНДАР

ФАКУЛТЕТ ПО  
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -  
РК НА БЗС, ВАРНА
Онлайн  форум  по  ПМОЛДМ 2021 - пролетна  
сесия,  организиран  съвместно от Факултет по 
дентална медицина и РК  на  БЗС  -  Варна

ПРОГРАМА ЗА 24.04.2021

09.30 ч. - 11.00 ч. - 
ЛЕКТОР: Доц. д-р Милена Георгиева д.м.
ТЕМА: „Употреба на преформирани корон-

ки, като средство за възстановяване в детската 
дентална медицина”

11.00 ч. - 11.30 ч. - ДИСКУСИЯ 
11.30 ч. - 13.00 ч. - 
ЛЕКТОР: Доц. д-р Стоян Кацаров д.м.
ТЕМА: „Особености при протезиране на то-

тално обеззъбени пациенти с имплантатно но-
сени и имплантатно задържани конструкции”

13.00 ч. - 13.30 ч. - ДИСКУСИЯ

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.

Първата Национална програма за превенция и кон-
трол на вирусните хепатити бе приета от Министер-
ски съвет. Тя обхваща периода 2021 – 2025 година и 
предвижда безплатен скрининг за хепатит В и С във 
възрастовата група от 40 до 65 г.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 

ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА 
ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЕ НАВЪРШИХА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
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IN TEMPORE
МУ – ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВИ 
ФОТОИЗЛОЖБАТА
ВЪВ ВРЕМЕТО

Комисията по културна и социална дейност 
на МУ –Пловдив организира фотографска 
изложба на проф. д-р Росен Коларов, дм. Тя 
се състоя от 7 до 29 април 2021 г. в Аудитор-
ния комплекс на Медицински университет 
– Пловдив. Изложбата е посветена на 7-ми 
април – Световен ден на здравето.
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Министерският съвет прие Решение за приемане на 
Национална програма за профилактика на оралните за-
болявания при деца от 0 до 18 г. в Република България, 
2021-2025 г. 

Програмата е продължение на действаща в периода 
2015 – 2020 г. Националната програма. Целта е трайно 
подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна 
възраст. Изпълнители на програмата са лекари по ден-
тална медицина, в партньорство с Националния център 
по обществено здраве и анализи, регионалните здравни 
инспекции и факултетите по дентална медицина.

Продължаването на програмата за следващ петгоди-
шен период ще даде възможност за повишаване инфор-
мираността на населението за профилактика на оралните 
заболявания и подобряване знанията и уменията на деца-
та за опазване на оралното им здраве, както и до по-ната-
тъшно намаляване разпространението на зъбния кариес, 
при възрастовите групи с извършено силанизиране.
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ЧЕСТВАНЕ

ТЪРЖЕСТВЕНА АРХИЕРЕЙСКА 
ЛИТУРГИЯ ЗА ДЕНЯ НА СВЕТИ АНТИПА
В последно време имаме малко поводи 

за празници и общностни събирания 
по понятни причини. 

На 11 април, неделя в храма „Въздвиже-
ние на Св. Кръст Господен“, в квартал „Ло-
зенец“ в София, бе отслужена изключително 
тържествено архиерейска света литургия за 
деня, в който честваме покровителя на пра-
вославните зъболекари и техните пациенти 
- Свети Антипа.

Честването бе извършено от негово пре-
освещенство епископ Поликарп, викарий на 
Светия синод и епископ Белоградчишки.

Много миряни, както и лекари по дентална 
медицина, и членове на техните семейства, 
председателят на УС на БЗС, д-р Николай 
Шарков, д-р Донка Станчева-Забуртова, зам.-
председател на БЗС, доц. Елка Радева, пред-
седател на редакционния съвет на вестник 
„ДентаМедика“, бившият декан на ФДМ-Со-
фия, проф. А. Филчев и студенти по дентална 
медицина се събраха по повод празника в но-
воизградения храм.

Храмът е построен в кв. "Лозенец", мест-
ността „Кръста“ на особено свято за жителите 
на София и околностите място. През пролетта 
на 1878 г. жителите на столицата издигат тук 
кръст в знак на признателност на падналите за 

Освобождението на България. Днес кръстът 
се намира откъм източната страна на храма. 

По време на литургията в центъра на храма 
бе поставена иконата на Свети Антипа, заоби-
колена с венец от цветя. С особен интерес и 
преклонение бяха приети мощите на светеца, 
поставени до иконата.

Те са дарение от представителите на Атин-
ската епископия. Самата мощехранителница 
е изключително красива и въздействаща със 
своята ювелирна изработка. 

На 16 ноември 2017 г., в Първа аудитория 
на Факултета по дентална медицина в София, 
те бяха дарени във връзка с тържествено от-
празнуване на 75-годишнината от основаване-

то на факултета. 
Денят съвпадна и с четвъртата неделя на 

Великия пост.
Четвъртата неделя на Великия пост е пос-

ветена и на Св. Йоан Лествичник. В своята 
книга „Смирението“ (Лествица на добродете-
лите) той пише, че най-големите добродетели 
са смирението и любовта.

Пред нас е един от най-големите християн-
ски празници – Великден. Преход от зима към 
пролет, от безсилие към сила. В старите свети 
текстове пише, че духът на злобата може да 
бъде изгонен от душата на човека, ако следва 
пътя си и непрестанно се преобразява.

В днешните преломни и забързани времена 
добре би било да използваме миговете на ду-
ховност за истинска преоценка. От времето на 
Свети Антипа, епископ Пергамски, покрови-
тел на зъболекарите, устоите на човека оста-
ват същите, макар и леко поразклатени. 

Емилия Караянева

Д-р Николай Шарков, проф. А. Филчев, 
доц. Елка Радева по време на тържест-
вената служба

Иконата и ковчежето  
с мощите на Свети Антипа
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  #EDITORIAL

БЪЛГАРСКА 
ЗЪБОЛЕКАРКА Е С 
НОМИНАЦИЯ ЗА 

НАГРАДИТЕ „ОСКАР“
Д-р Дана Проданова, зъболекар и съпругът и проф. Илиян 

Иванов, психиатър са копродуценти на филма „Дълбоко усе-
щане“, който ще се бори за статуетката "Оскар" в категория 
"Най-добър игрален късометражен филм". Лентата е в Топ 5 
на селектираните от журито филми.

Тази информация премина някак бързо и незабележимо 
през медийния поток и то без да създаде цунами от интерес. 
Но за сметка на това през това време максимата, че муха и 
банка се убиват с вестник се допълни така: муха, банка и 
ваксина се убиват с вестник.

Вярно е, че напоследък все по-малко говорим (поради со-
циалната дистанция), но се надявам да мислим повече, да 
подреждаме приоритетите си по-добре и да усещаме ставащо-
то правилно. Просто нямаме друг шанс да подобрим нещата.

Мария Бакалова, млада българска актриса родена в Бур-
гас, както и проф. д-р Илиян Иванов, бе обект на огромен 
медиен интерес и дискусии от „осанна до разпни го“. Вероят-
но напълно заслужено и без да подценяваме, ни най-малко, 
нейния труд.

Още след излизането на филма „Борат 2“ приятелка ми 
разказа за филма. Каза, че се е смяла неистово и, че за съжа-
ление филмът е отражение на нивото не само на американ-
ското общество. Не можех да не и повярвам, защото е изклю-
чително умна, владее поне пет езика, сред които и японски и 
има здрава естетична българска закваска, макар да работи 
от години в чужбина. Да, ама не.

Може би ми липсва контекст, за да разбера филма. Не по-
знавам детайлно живота в Америка, включително и полити-
ческия, въпреки че послание в тази насока във филма има. 
Не можах да издържа целия филм. Той не ми казваше нищо. 
Да не говорим за „балканския синдром“, който е силно зара-
зен сред част от населението.

„Feeling Through“ е името на късометражния филм, в ори-
гинал, с двойната българска връзка за Оскар. За първи път 
в историята във филма участва сляп и глух актьор. (Можете 
да го гледате свободно в мрежата)

Филмът разказва за среднощна среща на бездомник на 
тийнейджърска възраст с незрящ и глух възрастен мъж. Най-
важното му послание е, че не може да се предвиди кога ще 
възникнат тези моменти, когато ние трябва да отвърнем на 
друг човек, даже непознат и малката помощ, която можем да 
окажем, има много голямо възвръщане. Към самите нас, към 
другите и към заобикалящата ни среда.

Кои са двамата българи, които са копродуценти на филма.
Д-р Дана Проданова е сред 10-те най-добри зъболекари на 

Ню Йорк. Завършила е стоматология в България, но е про-
дължила образованието си в Нюйоркския университет. Има 
практика на 7-мо авеню в Ню Йорк.

Проф. Илиян Иванов е неин съпруг, психиатър, преподава-
тел, който основава арт студио в Западен Харлем и основава 
джаз група. Преди 26 години заминава за САЩ, за да изпълни 
американската мечта. В момента е на 58 години.

 Той скромно заявява:  „В нашия случай е точно така, ние 
помогнахме малко за създаването на този филм и това, което 
се връща в момента, е много повече от това, което сме очак-
вали.

Решихме да финансираме продукцията след гледане на сце-
нария – уникален, базиран на личен опит и представяне на 
ежедневни проблеми, които могат да имат по-универсално 
значение. С включването на сляп и глух актьор се постига 
реалистичен ефект“.

Филмът „Feeling Through“ вече има 15 награди, като беше 
представен включително и на българския фестивал „Порт-
рет“ през ноември 2020 г., без необходимото медийно внима-
ние и оценка, за което може би допринесе и пандемията. 

Колко дълбоки са усещанията ни за живота? „Борат 2“ сре-
щу „Дълбоко усещане“. А може би става дума за едно и също 
нещо, но по различен начин.

Ще разберем мнението на филмовата академия на 26 април 
т. г. по време на наградите Оскар.

Българска млада актриса, лекар и зъболекар ще бъдат сред 
героите на вечерта, а вероятно и наши, давайки ни повод за 
размисъл по време на пандемия.

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

Всички хора, които живеят на 
територията на ЕС, както и 
всички онези, които искат да 

пътуват легално в Общността, ще 
получат сертификата, ако отговарят 
на определени условия. Национал-
ността тук изобщо не е от значе-
ние. Всички страни членки на ЕС, 
Швейцария, Лихтенщайн, Исландия 
и Норвегия се задължават да призна-
ват взаимно въпросния документ.

Какво ще удостоверява серти-
фикатът?

Сертификатът ще удостоверява 
дали притежателят му е бил вакси-
ниран и/или дали е прекарал вече 
Ковид-19. Съответно документът ще 
дава информация за наличието на 
антитела в организма. В него ще фи-
гурират и данни за това дали прино-
сителят на сертификата е бил тест-
ван негативно за коронавирус с един 
от двата признати метода - PCR-тест 
или антигенен бърз тест. Тестове-
те, направени от самия притежател 
у дома, не се признават за такива. 
Сертификатът ще бъде под формата 
на електронен документ с QR-код за 
мобилен телефон или ще се издава 
от националните здравни власти на 
хартия. Страните членки на ЕС мо-
гат да признават и китайската и ру-
ската ваксина.

Какви права ще дава "зеленият 
сертификат"?

Притежателите на този европей-
ски сертификат ще могат да пътуват 
на територията на ЕС без да се на-
лага да представят негативен резул-
тат от Ковид-тест, няма да излизат в 
задължителна карантина и ще могат 
да пътуват свободно и без да посоч-
ват основателна причина. Страните 
членки обаче ще могат да се откло-
няват от тези правила, ако се обосно-

ват пред ЕК и съгласуват действията 
си с нея.

Какви привилегии ще дава до-
кументът?

Всяка страна членка сама ще ре-
шава какви предимства ще дава иму-
низационният паспорт на неговите 
притежатели. В Австрия например 
с него ще бъде обвързано посеще-
нието на ресторант, а в Гърция - но-
щуването в хотел. Другите страни, 
сред които и Германия, все още не са 
приели подобни правила. Авиоком-
паниите, театрите, организаторите 
на концерти или на други културни 
прояви ще могат да изискват от посе-
тителите сертификата като условие 
за издаване на билет.

Кога имунизационният паспорт 
ще влезе в сила?

Предвидено е това да се случи 
през юни 2021 година. Дотогава 
трябва да бъдат решени всички тех-
нически въпроси, свързани с новия 
документ. Всичките 27 страни член-
ки плюс четирите асоциирани дър-
жави трябва да разработят паралел-
но своите национални сертификати, 
които трябва да бъдат съвместими. 
И понеже проектът "Имунизационен 
паспорт" на практика ще бъде отде-
лен закон, въпросът трябва да пре-
мине през нормалната законодателна 
процедура във всяка страна членка 
и накрая да бъде одобрен от Съвета 
на ЕС и от Европейския парламент. 
Приемането на нови закони и внед-
ряването им от всичките 27 страни 
членки може да отнеме години. Но 
този път това трябва да се случи в 
рамките на седмици.

Каква валидност ще има доку-
ментът?

При боледували от Ковид-19 хора 

документът ще важи 180 дни след 
излекуването, но след ваксинация 
валидността може да бъде удължена. 
Все още не е ясно колко дълго ще 
е валиден паспортът след ваксина-
ция. Отрицателният тест осигурява 
валидност на сертификата едва от 
няколко часа до няколко дни. Оне-
зи, които са се ваксинирали преди 
месец юни 2021, също ще получат 
сертификата. След като СЗО офици-
ално обяви край на пандемията от 
Ковид-19, имунизационният паспорт 
ще отпадне.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ 
ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ 

COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

Всеки, който има издаден КЕП 
(квалифициран електронен под-
пис) на свое име, може да достъпи 
пациентското си досие на електро-
нен адрес https://his.bg/, от меню 
„АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, 
подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТ-
СКО ДОСИЕ“. След успешен вход 
сертификатът се разпечатва от 
раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Граж-
даните без електронен подпис мо-
гат да поискат своя сертификат от 
избрания от тях личен лекар или 
от ваксинационния пункт, в който 
е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че серти-
фикатът за ваксинация няма под-
пис и печат, тъй като се генерира 
автоматично, за да бъдат избегна-
ти всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за по-
ставена ваксина срещу COVID-19 
отговаря на изискванията на дър-
жавите-членки на Европейския 
съюз, като е надграден с QR код, 
позволяващ достъп от всяка точка 
на света.

ГЕРБ - НЗИС ЩЕ БЪДЕ  
НЕПРЕКЪСНАТО РАЗШИРЯВАНА С НОВИ 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Във визията си за сектора те обещават и развитие 
на Националната здраво-информационна система. 
Според програмата им до 2023 г. всички лекари, 
лекари по дентална медицина, фармацевти и други 
здравни лица ще вписват електронно всички свърза-
ни със здравето данни и информация – като прегле-
ди, рецепти, назначено и получено лечение, извър-
шана профилактика и др. Създаване на медицински 
регистри с приоритет на тези за социално значими 
заболявания, надграждане на електронната система 
за установяване на недостиг на лекарствени проду-
кти и за проследяване движението им в страната, 
въвеждане на електронната система за медицинска 
експертиза са част от задачите в тази насока, които 
ГЕРБ си поставят. НЗИС ще бъде непрекъснато раз-
ширявана с нови функционалности с акцент върху 
контрола по разходването на публични средства за 
здравеопазване и тяхната ефективност. 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ -  
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ „ЗАКОН ЗА 

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“ И „ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ“

На първо място хората на Трифонов ще се заемат 
с промяна на сегашния модел на здравеопазване. За 
целта те си поставят смелата задача за реформа на мо-
дела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон 
за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигу-
ряване“, демонополизация на здравната каса и създа-
ване на електронно здравеопазване. 

БСП - ПО-СТРОГИ 
ПРАВИЛА В НЗОК

БСП ще засилва и контрола върху разходите за 
здравеопазване чрез въвеждане на по-строги правила 
в НЗОК. Основен момент в платформата на социали-
стите е и намаляване на ДДС ставката за лекарства и 
медицински изделия на 9%, както и безплатни лекар-
ства за децата до 14-годишна възраст.  Те си поставят 
още за цел и електронно интегрално здравно досие с 
цялата здравна информация за пациента, включител-
но и разходите за нея, както и създаване на ежегоден 
централизиран търг за доставка на лекарства от реим-
бурсния списък и на медицинските изделия.

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  
ПАКЕТ ОТ РЕФОРМИ

Пакет от реформи в управлението и модела на фи-
нансиране на здравеопазването, които да доведат до 
ефективно проследяване на паричните потоци в ця-
лата система залагат във визията си за управление на 
здравеопазването от „Демократична България“. В нея 
освен идеи за сектора, са изложени и много проблеми 
на системата, които формацията описва подробно. 

От Демократична България планират промяна 
в начина на заплащане на медицинските услуги във 
всички здравни заведения, както и засилване на реал-
ния контрол на извършените здравни дейности. 

„Изправи се! Мутри вън“ - поне петкратно увели-
чение на практиките по профилактика и превенция, 
включително чрез политики за преодоляване на ос-
новните фактори за увреждане на здравето. 

ДПС - решително модернизиране системите на 
здравеопазване.

СЛЕДИЗБОРНО

ПРЕДСТОЯЩО

КАКВО ОБЕЩАВАТ 
ПРОГРАМИТЕ НА ПАРТИИТЕ ЗА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

ЩЕ ИМАМЕ ЛИ ИМУНИЗАЦИОНЕН 
ПАСПОРТ ОТ ЮНИ 2021 Г.

В ЕС предстои да бъдат издавани т.нар. имунизационни паспорти или 
"дигитални зелени сертификати" свързани с Ковид-19. Все още стои 

открит въпросът за колко време създават имунитет ваксините
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Повишава комфорта на Пациента
по-малко болка, оток и възпаление.

По-ефективен
Emdogain® FL:  Редуцира повече джобове.
По-ефикасен
сходни клинични резултати, както при 
употреба с ламбо.

25 години Straumann® Emdogain®  =

По случай 25-годишнината на Emdogain® 
Straumann® ви подарява 25% отстъпка

ОфеРтата е валидна   до 30.06.2021 г.

 В пародонтологията  
за лечение на:

 • Интраосални дефекти
 • Фуркационни дефекти
 • Рецесии

 За заздравяване на 
рани в устната кухина

 За приложение без 
ламбо при пародонтални 
джобове с PD 5-9mm:

 За лечение на 
периимплантити и 
периимплантни  
мукозити

Подарете на пациентите си сигурност  
и отлични резултати!

възползвайте се сега от специалната 
отстъпка за Straumann® Emdogain и 

Straumann® Prefgel ! 

Straumann® Emdogain® FL 0.15 ml + PrefGel® - 232.30 лв.

индикации:

-25%

Купете сега само за 174.20 лв.

ц
ен

ит
е 

са
 с

 д
д

с.

софия, ул. “николай Хайтов“ 34
тел.: 02 953 35 57, 0878 108 416
www.ultradental.net

О ф и ц и а л е н  д и с т Р и б у т О Р :
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Labrida BioClean™ за ефективно 
почистване на повърхността на 
имплантите при периимплантит

ОТСТРАНЯВАНЕ      ДЕАКТИВИРАНЕ      МЕНИДЖМЪНТ       ПОДДРЪЖКА

Хитозанова четка за ефективна грижа около 
имплантите
• Ефективна поддръжка на импланта
• Ефективно почистване на повърхността на им планта
• Нежна към имплантната повърхност *
 *  in vitro изследване

Поддържа периимплантното здраве
• Лечение на периимплантен мукозит и пери им плантит
• Профилактика на периимплантит
• Поддържа здрави тъканите около импланта

Повишава комфорта на пациента в сравнение  
с лечението с Ti кюрети
• По-добра поносимост в сравнение с лечението  

с Ti кюрети

УЛТРАДЕНТАЛ ООД

София, ул. “Николай Хайтов“ 34
тел.: 02 953 35 57, 0878 108 416www.ultradental.net

О ф и ц и а Л Е Н  д и С т р и б у т О р :

размер: 35 мм  90 лв. / бр.
Опаковка от 5 бр. - 450 лв.

Л Е Ч Е Н И Е

Единична цена: 

Labrida BioClean™ се използва с осцилиращ наконечник  
(600 - 1000 об./мин).
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Епидемията от COVID-19 
рязко увеличи широко 
използване на различни 
лекарства и в частност на 

антибиотици. Как това може да 
рефлектира в бъдеще при лечение-
то на пациенти в денталните прак-
тики? 

Понякога тази резистентност 
може да засегне цяла група или 
отделен клас антибиотици, което 
може да ограничи броя на налич-
ните лекарства за въздействие вър-
ху настоящи и бъдещи инфекции. 
Това може да затрудни лечението 
дори на често срещани елементар-
ни  инфекции при големи групи 
пациенти, а има опасност да за-
трудни лекарите при сериозни епи-
демии, както се случва в момента. 
Ограничаването на броя на въз-
можностите за лечение уве-
личава шансовете за стра-
нични ефекти и разходите за 
лечение на пациентите вкъщи, 
както и в лечебните заведения. 
Резистентността към антибиотици 
е изключително сериозен здраво-
словен проблем. Всяка година над 
2,8 милиона пациенти в света се 
заразяват с устойчиви на антиби-
отици бактерии и 35 000 души от 
тях умират, алармират специали-
стите от Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията.

До момента не е намерено окон-
чателно лечение за COVID-19. 
Редица антивирусни лекарства и 
други категории лекарства бяха 
използвани с различен процент на 
успех. Една част от тези лекарства 
имат пряко отношение към ден-
талната практика, включително 
аналгетици, хидроксихлорохин и 
азитромицин.

Първият широко използван ан-
тибиотик е пеницилинът, който е 
открит през 1928 г. от Александър 
Флеминг. В речта си от 1945 г. по 
повод присъждането му на Нобело-
вата награда Флеминг предупреж-
дава, че бактериалната резистент-
ност има потенциала да унищожи 
ползите на антибиотиците. Той е 
бил прав: през 40-те и 50-те години 
на 20-ти век вече са започнали да 
се появяват резистентни бактерии. 

До средата на 80-те години не са 
открити нови химични класове ан-
тибиотици. Но бактериите продъл-
жили да стават все по-резистентни 
и да си предават това качество, 
споделяйки генетична информа-

ция помежду си, а и междувидо-
во. Сега резистентните бактерии 
са често срещани и се увеличават 
щамовете, резистентни към всички 
познати лекарства. 

Съвременната наука е устано-
вила, че можем да пакетираме 
антибиотиците с молекули, ин-
хибиращи резистентността. Един 
от начините, по които бактерии-
те придобиват резистентност, е 
чрез собствени протеини, които 
разграждат лекарството. Пакети-
райки антибиотика с молекули, 
които блокират т.нар. деградато-
ри, той успява да си свърши рабо-
тата. 

От антибиотиците въобще не 
се печели много и затова големи-
те фармацевтични компании не ги 
разработват. А по-малки компа-
нии, които успешно внасят нови 
антибиотици на пазара, често 
пъти банкрутират, като например 
американската «Achaogen“. Нови 
терапевтични методи, използва-
щи фаги и ваксини, срещат съ-
щия фундаментален проблем като 
традиционните антибиотици: ако 
работят добре - нужно е да ги из-
ползваме само веднъж, което за-
труднява печалбите. И за да проти-
водействат на резистентността за 
дълго време ние трябва да използ-
ваме антибиотиците пестеливо 
-- да намалим печалбите на създа-
телите им дори още. 

Възможно решение е да се раз-
пределят печалбите от продадени-
те антибиотици. Например - Вели-
кобритания тества модел, в който 
здравните специалисти купуват 
антибиотичен абонамент. Докато 
правителствата търсят начини за 
поощряване разработването на ан-
тибиотици, тези програми са все 
още в начални стадии. 

Употребата на антибиотици 
задвижва процеса и развитието на 
резистентност. Неправомерното и 
често изписване, особено при чес-
тите вирусни инфекции, доприна-
ся за улесняване на процеса.

Продукцията на ензими – бета-
лактамази е най-разпространеният 
механизъм за развитието на резис-
тентност при Грам-отрицателните 
бактерии. Този механизъм бързо се 
разпространява след началото на 
въвеждане на употребата на ши-
рокоспектърните пеницилини – 
ampicillin и amoxicillin през 70-те 
години на ХХ век.

През 80-те години на ХХ век 
цефалоспорините (също ши-
р о ко с п е к т ъ р н и - c e f t r i a x o n e , 
cefotaxime) получават широка кли-
нична употреба в началото на 1980 
г. С нея, обаче успоредно се разви-
ва и антибиотична резистентност. 
През 90-те години на ХХ век се 
повишава и употребата на карба-
пенеми, а през 2000 тази на поли-
миксините.

По този начин сериозно започват 
да се ограничават терапевтичните 
възможности. До момента групата 
на т. нар. карбапенеми (imipenem, 
meropenem) е най-стабилната гру-
па срещу бактериалните ензими.

ВИДОВЕ НА 
АНТИБИОТИЧНАТА 

РЕЗИСТЕНТНОСТ

Разглеждат се няколко вида на 
антибиотичната резистентност. Т. 
нар. разширена устойчивост пред-
ставлява нечувствителност към 
поне 1 препарат в почти всички 
категории, с изключение на 1-2. 
Докато пълната резистентност е 
нечувствителност към всички 
препарати, във всички категории 
класове антибиотици.

Установено е повишено ниво на 
резистентност при някои показа-
телни микроорганизми – метици-
лин-резистентният златист стафи-
локок (Staphylococcus aureus) общо 
за лечебните заведения процентно 
ниво – 15%, а за интензивните от-
деления процентът достига до 40.

 
Staphylococcus epidermidis – ре-
зистентността към антибиотици 
достига до 65-85%. Персистира-
щи високи нива на резистентност 
се отчитат при микроорганизми 
като Klebsiella pneumonia – в ам-
булаторната практика до 30%. 
Acinetobacter baumannii е с уста-
новена карбапенемна резистент-
ност в до 97% от болничните из-
олати.

УПРАВЛЕНИЕ НА 
АНТИБИОТИЧНАТА 

УПОТРЕБА
 

Още през 1996 г. двама лекари 
създават т. нар. метод управле-
ние на антибиотичната употреба 

(antimicrobial stewardship), което 
представлява широкомащабно про-
учване на антибиотичната употре-
ба, молекулярно типиране и анализ 
на механизмите на резистентност, 
както и използване на прецизни 
епидемиологични методи.

При лечението на Ковид-19 
лекарите често предписват нену-
жно антибиотици. От СЗО пре-
дупреждават, че това крие голяма 
опасност: бактериите стават все 
по-резистентни, а антибиотиците – 
неефективни.

АЗИТРОМИЦИН - 
СРЕД ПЪРВИТЕ ПЕТ 

АНТИБИОТИКА, 
ПРЕДПИСВАНИ 
В ДЕНТАЛНАТА 

ПРАКТИКА

Азитромицинът е макролиден 
антибиотик, който е особено ва-
жен в денталната практика. Той е 
предпочитан антибиотик при ле-
чение на одонтогенни инфекции 
главно при пеницилин-алергични 
пациенти. Той е сред първите пет 
антибиотика, предписвани в ден-
талната практика в много страни. 
Дългият полуживот на азитроми-
цина го прави благоприятен анти-
биотик за деца, при които се пре-
поръчва перорална доза веднъж 
дневно. Освен това е ефективен 
и при лечението на респираторни 
инфекции при малки деца.

Хоспитализираните пациенти 
обикновено получават интравеноз-
ната форма на медикамента за ле-
чение на развилата се пневмония. 
Този антибиотик се смята за отно-

сително безопасен при възрастни, 
деца, и бременни жени. Въпреки 
това са идентифицирани редица 
странични ефекти, особено при 
интравенозно приложение, което 
може да бъде свързано със стомаш-
ночревни смущения, ототоксич-
ност и болка и възпаление на мяс-
тото на инжектиране. Установено е 
развитие на резистентни бактерии 
и има съобщения и за асоциира-
не от проаритмични събития до 
животозастрашаваща аритмия. 
Проучванията in vitro показват, че 
азитромицинът е активен срещу 
вирусите Zika и Ebola, и е в състоя-
ние да предотврати тежки инфек-
ции на дихателните пътища, когато 
се прилага на пациенти, страдащи 
от вирусна инфекция. Ефикасност-
та на азитромицин в комбинация с 
хидроксихлорохин в лечението на 
пациенти с COVID-19 все още не 
е потвърдено. Необходими са по-
вече проучвания за по-нататъшно 
изследване на неговите клинични 
ефекти. 

Алтернативни антибиотици като 
амоксицилин или клиндамицин 
(при пациенти с алергия към пени-
цилин) трябва да се прилагат, при 
условие че липсват противопока-
зания. На-пример, пациенти, които 
имат анамнеза за псевдомембрано-
зен колит или улцерозен ко-лит не 
могат да използват клиндамицин. 

При спешни дентални интер-
венции, денталните лекари трябва 
да предписват антибиотици само в 
краен случай и трябва да се обмис-
ли използването на аналгетик като 
алтернатива за контрол на зъбната 
болка. 

По данни на „Мединфо“

АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 
И ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Всяка година над 2,8 милиона пациенти в света се заразяват с  

устойчиви на антибиотици бактерии и 35 000 души от тях умират

Първата Национална програ-
ма за превенция и контрол 
на вирусните хепатити бе 

приета от Министерски съвет. Тя 
обхваща периода 2021 – 2025 годи-
на и предвижда безплатен скри-
нинг за хепатит В и С във възрас-
товата група от 40 до 65 г.

Хепатит B засяга 199 000, а хе-
патит С - 87 000 души в България, 
като заболяванията се предават ос-
новно по кръвен път и са водеща 
причина за развитие на рак на 
черния дроб. 

 До момента нямаше осигурен 
скрининг за пациентите, което воде-
ше до закъснение в лечението. 

 Скринингът вече ще се финанси-
ра от НЗОК и ще бъде включен в 
годишните профилактични пре-
гледи при личния лекар. За целта 
се подготвя промяна в Наредбата за 
профилактичните прегледи и дис-
пансеризациите. 

 Предвижда се финансиране от 
бюджета на МЗ за диагностика 
на вирусните хепатити, работа с 
уязвимите групи, епидемиологичен 

надзор, имунизации и изграждане 
на регистри. 

Сред уязвимите групи за хепа-
тит В и С са употребяващи инже-
кционни наркотици, мъже с различ-
на сексуална ориентация, лишени от 
свобода, мигранти, проституиращи, 
деца и млади хора в риск, бременни 
жени, медицински специалисти и 
пациенти с риск от заразяване. 

Предвижда се и промяна в Закона 
за здравето, с която  всички диаг-
ностицирани, които не са здравно-
осигурени, ще бъдат лекувани. Тази 

дейност ще се финансира с транс-
фер от бюджета на МЗ към НЗОК. 

Програмата има за цел да намали 
с 45% заболеваемостта от вирусни 
хепатити у нас и с 90% смъртността 
до 2025 г., и да постигне 95% вак-
синационен обхват с трети прием на 
ваксина срещу хепатит В при деца.

Друг приоритет е да се достиг-
не 100%  безопасност на дарената 
кръв и намаляване на разпростра-
нението на хепатит А, D и Е. 

 Едва 10% от инфектираните 
с хепатит С в България се диагно-

стицират, а годишно само 1% от тях 
се лекуват, посочи председателят на 
Българското дружество по гастрое-
нтерология д-р Красимир Антонов, 
и допълни, че 850 души умират вся-
ка година от инфекция с хепатит С. 

Досега България изоставаше 
сериозно от целите на СЗО за пре-
венция и контрол на вирусните хе-
патити основно заради липсата на 
национална програма, гарантира-
ща ранен скрининг, диагностика и 
лечение.

ПОЛЕЗНО

СКРИНИНГЪТ ЗА ХЕПАТИТ В И С ЗА  
ХОРА ОТ 40 ДО 65 Г. СТАВА БЕЗПЛАТЕН 

Той вече ще се финансира от НЗОК и ще бъде  
включен в годишните профилактични прегледи при личния лекар
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Плазмотерапията се заражда 
още през 1970 година, кога-
то група хематолози за пръв 
път дефинират понятието 

PRP (Platelet-rich plasma). Кръвта на 
човек е изградена от плазма и малки 
твърди частици - червени кръвни тел-
ца (еритроцити), бели кръвни телца 
(левкоцити) и тромбоцити. Именно 
тромбоцитите съдържат растежни 
фактори, важни за възстановяването 
на тъканите при наранявания и ув-
реждания в човешкото тяло. При този 
подход няма риск от несъвместимост, 
алергии или нежелани странични ре-
акции.

Как работи плазмотерапията?
В специална вакуумна епруветка 

от пациента се изтегля малко количе-
ство кръв. След специален режим на 
центрофугиране се получава плазма 
с висока концентрация на растежни 
фактори, хормони и витамини (PRP). 
Следващата стъпка е въвеждането на 
плазмата в желаните зони. Така се сти-
мулира естествената биорегенерация 
на клетките в организма. 

 
Плазмотерапията в денталната ме-
дицина

В денталната медицина плазмо-
терапията се използва за лечение и 
профилактика на заболяванията на 
пародонта и венците като локализиран 
и генерализиран гингивит, и различни 
степени на пародонтит. Въведена в 
засегнатите места, плазмата ускорява 
оздравителния процес, спира кърве-
нето от венците, стабилизира зъби-
те, укрепва тъканите на пародонта, 
ограничава хроничното възпаление. 
Успешно се прилага и в оралната хи-
рургия – след изваждане на зъби, при 
лечение на алвеолити, за  подготовка 
и по време на поставяне на импланти, 
при операции по синус-лифт, при пе-
риимплантит и пр.

Плазмотерапия (Platelet Rich Plasma 
- PRP) е революционно ново лечение с 
приложение и в денталната медицина, 

което стимулира заздравяването на 
твърдите и меки тъкани и значително 
облекчава болката.

Инжектирането на богата на тром-
боцити плазма в и около желаното 
място мигновено инициира процеса 
на клетъчно обновяване., като се га-

рантира пълна биологична съвмес-
тимост, липса на алергична реакция, 
имуногенен отговор или отхвърляне. 
Цел – да се постигне не само премах-
ване на пародонталното възпаление, 
да започне процес на естествено въз-
обновяване на цвят, форма и структу-
ра на венците, но и да се предотврати 
резорбцията на костната тъкан.

Приложение на богатата на тром-
боцити плазма в стоматологията:

Въведена в тъканите, тромбоцит-
ната плазма и съдържащите се в нея 
фактори на растежа, предизвиква нео-
васкуларизация, нормализира хемоди-
намиката, тъканното дишане, обмяна 
на веществата. Същевременно е нали-
це процес на формиране на нова кост, 
матрица от колаген и активиране на 
локалния имунитет.

ДЕНТАЛНИ ИНДИКАЦИИ 

•	 Третиране на зъбна алвеола след 
екстракция на зъб, за да се благопри-
ятства костната реконструкция
•	 В денталната имплантология 
•	 Третиране на гингивални про-

блеми (гингивит, локализиран пери-
одонтит, генерализиран пародонтит 

(1,2,3 степен)
•	 Реконструкция на челюстната 

кост
Какво да очаквате като ефект от 

терапията с богата на тромбоцити 
плазма:
•	 Преустановяване на кървенето
•	 Предотвратяване на периодон-

тални заболявания
•	 Намаляване подвижността на зъ-

бите
•	 Облекчаване на болката
•	 Премахване на лош дъх
•	 Възстановяване на физиологи-

чен цвят и анатомична форма на вен-
ците
•	 Намаляване на риска от отхвър-

ляне на импланти
•	 Възстановяване на нормалната 

структура на челюстната кост
Резултатите от пародонталната те-

рапия с плазма са забележими още 
през първата седмица, а кървенето на 
венците и клатенето на зъбите значи-
телно намаляват. Лошият неприятен 
дъх също изчезва, а като най-голямо 
предимство на процедурата може да 
се назове нейната изключителна без-
опасност. Използваните за този метод 
компоненти се отличават със своята 
неутралност и нетоксичност, изключ-
ват възможности за настъпване на 
алергии или инфекции поради пови-
шената биосъвместимост.

Самата терапия е изключително 
безболезнена, а продължителността е 
в рамките на около 30 минути. След 
нея ще забележите значително и ця-
лостно подобрение на оралната лига-
вица и кухина.

Показания:
•	 Генерализиран пародонтит (1,2,3 

степен по тежест);
•	 Гингивит;
•	 Локализиран пародонтит;
•	 Алвеолит;
•	 Периимплантит;
•	 Мукогингивална хирургия;
•	 Профилактика на пародонтоза.
Противопоказания:
Това е процедура, която въздейства 

посредством компоненти на собстве-
ната кръв, което изисква тя да бъде 
здрава. При хора със сериозни забо-
лявания плазмата може да бъде про-
менена структурата, а манипулацията 
недостатъчно ефективна. Поради това 
не се извършва при редица хронични 
заболявания като:
•	 HIV (СПИН)
•	 Хепатит

•	 Както и при инфекциозни забо-
лявания
•	 хематологична дискразия на 

кръвта на пациента с тромбоцитна 
дисфункция, септицемия, треска, кож-
ни инфекции, анемия, алергии, злока-
чествени заболявания, патология на 
обмяната на веществата; автоимунни 
заболявания; психични заболявания; 
захарен диабет Тази процедура не се 
извършва и при различни онкологич-
ни образувания, заболявания на ен-
докринната система, индивидуална 
непоносимост към хепарина.

Подготовка преди плазмотерапия
Преди прилагането на плазмоте-

рапия е добре да се спазят следните 
условия:

•	 Спиране приема на кортикосте-
роидни препарати 10 дни преди плаз-
мотерапията.
•	 Преустановяване на приема на 

НСПВС 5 дни преди това
•	 Ограничване приема на антикоа-

гуланти
•	 Необходимо е 24 преди самата 

плазмотерапия да се увеличи приема 
на течности до 2 л на ден.

През последното десетилетие тех-
нологията за получаване на богата 
на тромбоцити и растежни фактори 
плазма е усъвършенствана и освен 
като терапия вече се използва и с есте-
тична цел. Тромбоцитната автоложна 
плазма се използва за подмладяване, 
освежаване и хидратиране на кожата 
на лицето, което подчертава здравата 
усмивка.

ПЛАЗМОТЕРАПИЯТА В  
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

За мнозина германци зъболекарските 
услуги се оказват скъпо удоволствие. 
Ако въобще думата удоволствие тук е 

подходяща. Тази сфера, разбира се, попада 
в обхвата на задължителната здравна за-
страховка, но здравните каси възстановяват 
разходите само за основните и най-необхо-
димите видове зъболечение - тоест, за най-
евтините зъболекарски услуги.

НА ЗЪБОЛЕКАР В 
ГЕРМАНИЯ: КОЛКО СТРУВА, 

КОЙ ПЛАЩА?

В частните застрахователни компании 
спектърът на услугите, разходите по които 
биват възстановявани, е сравнително широк. 
Но над 70 милиона жители на Германия са 
застраховани в държавните здравни каси, 
като около 25 милиона германски граждани 
са сключили и т.нар. допълнителна здравна 
застраховка, която в повечето случаи е имен-
но стоматологичната застраховка. Месечна-
та вноска за тази допълнителна застраховка 
се движи между 5 и 60 евро, в зависимост от 
възрастта на пациента, състоянието на зъби-
те му и спектъра на услугите. 

ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА 
ГЕРМАНЦИТЕ ИМАТ 

ПРАВО НА БЕЗПЛАТЕН 
ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

Нещо повече: държавните здравни каси 
настояват за редовно провеждане на тези 
прегледи. За да мотивират пациентите, те са 

създали дори специална бонусна система, за 
която ще разкажем по-долу. Пациентът по-
лучава и един вид паспорт, в който зъболека-
рят отбелязва всеки профилактичен преглед. 
Данните от този документ са необходими, 
когато се налага поставянето на протеза на-
пример.

Един път в годината здравните каси по-
емат разходите по почистването на зъбния 
камък, а веднъж на всеки две години плащат 
и изследванията за установяване на паро-
донтоза. Професионалното почистване на 
зъбите, което включва отстраняването на 
пигментни наслагвания, полирането и ук-
репването на зъбния емайл, не влиза в спи-
съка с услугите, разходите по които биват 
задължително възстановявани от държавни-
те здравни каси. Някои от тях все пак поемат 
час от разходите. Професионалното почист-
ване струва между 80 и 100 евро, като цената 
зависи от състоянието на зъбите.

Здравните каси плащат и отстраняването 
на кариес, лечението на коренните канали, 
рентгеновите снимки, ваденето на зъб и 
местната упойка. Всички тези процедури са 
безплатни за застрахования пациент. Малко 
по-сложно стоят нещата с пломбите. Плом-
бите от амалгама са безплатни. А ако паци-
ентът има алергия към амалгамата, здравна-
та каса поема разходите за друг вид пломба. 
При бременните и кърмещите жени, както и 
при децата до 15 години е забранено да се 
поставят пломби от амалгама. Здравните 
каси плащат и материалите, които се използ-
ват за временни пломби. При микропротези-
те (например от керамика или злато) здрав-
ните каси покриват само част от разходите 
- обикновено между 25 и 40 евро, колкото 
е стойността на амалагамата. При пломбите 

от по-скъпи материали действа същата схе-
ма. Като ориентировъчна цена на пломбите 
от изкуствени материали се посочват суми 
между 70 и 100 евро, докато цената на ке-
рамичните пломби може да достигне 1000 
евро.

Една от най-скъпите зъболекарски услу-
ги в Германия е протезирането. Разходите, 
поемани от държавните здравни каси, са 
точно фиксирани, като сумата зависи от об-
щото състояние на зъбите и от вида протеза. 
Обикновено държавните здравни каси пла-
щат 50 процента от стойността на стандарт-
ните протези.

Стоматологът изготвя първо план на ле-
чението, като изчислява и евентуалните 
разходи. Всичко това пациентът трябва да 
предаде на здравната каса, а тя на свой ред 
трябва предварително да одобри посочените 
разходи. И тук е време да се върнем към спо-
менатата по-горе бонусна система. 

БОНУСИ АКО ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ 

ПАЦИЕНТЪТ РЕДОВНО Е 
ХОДИЛ НА БЕЗПЛАТНИТЕ 

ПРОФИЛАКТИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ

Ако през последните пет години пациен-
тът редовно е ходил на безплатните профи-
лактични прегледи, здравната каса плаща не 
50, а 60 процента от стойността на стандарт-
ната протеза. След десет години делът се по-
качва дори на 65 процента. Без да се смята 
възстановената от касата сума, една метална 

коронка струва между 250 и 400 евро, мета-
локерамичната коронка излиза между 400 и 
600 евро, а керамичната - между 700 и 1000 
евро. Изготвеният от стоматолога предвари-
телен лечебен план е важен не само за здрав-
ната каса, но и за самия пациент, тъй като 
така той знае съвсем точно какви разходи го 
очакват.

КЪДЕ Е НАЙ-ЕВТИНО?
Цените на зъболекарските услуги са фик-

сирани в специален каталог. Както ни обяс-
ниха от Германския съюз на зъболекарите, 
работещи с държавните здравни каси, в 
стойността на услугите са включени про-
дължителността, целта и степента на слож-
ност на лечението, както и цените на вложе-
ните материали. Стоматолозите са длъжни 
да се придържат към този ценоразпис, който 
обаче предвижда и известни отклонения.

ЦЕНИТЕ – ИЗТОК СРЕЩУ 
ЗАПАД

По данни на застрахователната компания 
"Ergo Direkt", стоматологичните услуги в 
Германия зависят и от географията - в из-
точната част на страната цените на зъбо-
лекарските услуги са значително по-ниски 
от тези в западните провинции. Най-евти-
но е зъболечението в Шверин. Тарифите 
във Фрайбург, Магдебург и Котбус също са 
сравнително ниски. Зъбните протези и ко-
ронките са най-скъпи в Мюнхен, а Щутгарт 
е най-скъпият град за поставяне на мостове 
и импланти.

ДМ

ПО СВЕТА

КОЛКО ПЛАЩАТ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЪБОЛЕКАР?
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Данъкът добавената стойност 
(ДДС) се надчислява на всеки 
един продукт, на всяко едно 

ниво, от производител до търговец на 
дребно. Данни сочат, че в България 
този данък е от най-високите в Евро-
пейския съюз. Липсва диференциран 
подход към лекарствата спрямо дру-
гите продукти, за разлика от други 
Европейски държави.

Данъкът добавената стойност е 
предложен за първи път в Германия 
през 1918 г. Предложен е за подобря-
ване на данъка върху продажбите, за 
да се позволи приспадане на платен 
данък като така се решава проблема с 
повторното налагане на данък върху 
продажбите. ДДС е данък, плащан 
от крайните потребители, като е ал-
тернатива на преките данъци като 
данъка върху печалбата, данъка вър-
ху доходите. ДДС е въведен де факто 
за първи път през 1954 във Франция. 
Най-напред са обложени с ДДС голе-
мите френски компании, а по-късно 
– всички компании.

ДДС не е директен данък. Той се 
дължи на държавата. В бюджета го 
внася продавачът, но де факто той се 
плаща от този който купува, защото 
е включен в окончателната стойнсот 
на стоките или услугите. ДДС в мно-
го голяма степен определя цените на 
стоките.

Цените на лекарствените продукти 
са важен и основен въпрос в областта 
на здравеопазването. Лекарствата са 
един важен компонент на разходите в 
бюджетите за здравеопазване на дър-
жавите-членки. Тези разходи са го-
леми най-вече поради застаряването 
на населението, по-добрата диагно-
стика и увеличаването на разходите 
за разработване на нови лекарствени 
продукти. В същото време регули-
рането на цените на лекарствените 
средства ще се отрази на един от ос-
новните промишлени сектори в евро-
пейската икономика по отношение на 
заетостта, производството и научни-
те изследвания и развитие.

ДДС В БЪЛГАРИЯ

В България въвеждането на ДДС е 
предвидено с Указ 56 за стопанската 
дейност през 1989 г.  В чл. 87 ал. 1 на 
Указа се казва: „Фирмите плащат да-
нък върху добавената стойност, акци-
зи, рентен данък, мита, данък върху 
печалбата и данък върху средствата 
за работна заплата“. Данъкът се въ-
вежда в България на 01.04.1994 г. със 
ставка в размер на 18 процента.  През 
1996 г.  се увеличава на 22 процента, 
а през 1999 г. ставката се намалява до 
20 процента. Още от въвеждането на 
данъка през 1994 г. данъчният период 
е месечен, а декларациите по ЗДДС 
се подават до 14-то число на следва-
щия месец.

Данъкът върху добавената стой-
ност е основният, най-големият и 
най-важният източник на приходи за 
държавата. На него се падат около ½ 
от всички приходи от данъци и оси-
гуровки, следван от осигурителните 
вноски с 31%, акцизите – 17%, да-
нъка върху доходите на физическите 
лица – 11% и коропративния данък 
– 6% от приходите. ДДС се разглеж-
да като данък върху потреблението 
и износът на стока от страната или 
предоставяне на услуга в чужбина 
(за страните от ЕС – извън общност-
та) по правило е освободен от ДДС 
или данъкът би трябвало да се въз-
становява. При внос на стоки в Ев-
ропейския съюз, за да могат стоките, 
произведени в общността да са рав-
нопоставени с подобни вносни стоки 
се начислява ДДС.

Координирано администриране на 
данъка върху добавената стойност в 
рамките на ЕС

Данъкът върху добавената стой-
ност, събран на всеки етап от вери-
гата за доставки, се предоставя на 

данъчните органи на съответната 
държава-членка и е част от приходите 
на тази държава. Една малка част се 
предоставя на Европейския съюз под 
формата на такса. Координираното 
администриране на данъка върху до-
бавената стойност в областта на ДДС 
на ЕС е важна част от единния пазар. 
Трансграничният ДДС се деклари-
ра по същия начин като вътрешния 
ДДС, което улеснява премахването 
на граничния контрол между държа-
вите-членки, като спестява разходи 
и намалява закъсненията. Той също 
така опростява административната 
работа за спедиторите. Преди това, 
независимо от митническия съюз, 
различните ставки на ДДС и отдел-
ните процедури за администриране 
на ДДС доведоха до голямо адми-
нистративно и финансово бреме за 
трансграничната търговия.

За физически лица (които не са 
регистрирани по ДДС), които транс-
портират стоки, закупени по време 
на пътуване или пътуване в друга 
държава-членка, ДДС обикновено се 
заплаща в държавата, където стоките 
са закупени, независимо от разлики-
те в ставките на ДДС между двете 
членки и всички данъци, дължими 
при продажби от разстояние, се съ-
бират от продавача. Въпреки това 
съществуват редица специални раз-
поредби за конкретни стоки и услуги.

ДИРЕКТИВАТА  
ЗА ДДС НА  

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Целта на Директивата за ДДС 
на ЕС (Директива 2006/112 / ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 г. относ-
но общата система на данъка върху 
добавената стойност) е хармони-
зирането на ДДС в ЕС и уточнява, 
че ставките на ДДС трябва да са в 
определен диапазон. Има основни 
цели хармонизиране на законодател-
ството в областта, регулиране на сче-
товодството, като предоставя обща 
правна счетоводна рамка, подробно 
описание на фактурите (член 226) и 
разписки (член 226б), регулиране на 
дължимите сметки, регулиране на 
вземанията, стандартно определение 
на националните счетоводни и адми-
нистративни условия.

Системата на ЕС за ДДС се регу-
лира от поредица от директиви на 
Европейския съюз, най-важната от 
които е Шеста директива за ДДС. 
Тази директива е актуализирана и за-
менена с друга директива от 1 януари 
2007 г.

НУЛЕВА СТАВКА

Някои стоки и услуги са с нулево 
ДДС. Това се третира като положи-
телна данъчна ставка, изчислена на 
0%. Стоките или услуги които са 
обект на нулева ставка се считат за 
такива с начислени върху тях ДДС. 
В Обединеното кралство примерите 
включват храни, лекарства, книги, 
някои видове транспорт. Нулевата 
ставка не е включена в Шеста ди-
ректива на ЕС, тъй като е предви-
дено минималната ставка на ДДС 
в цяла Европа да бъде 5%. Въпреки 
това, в някои държави-членки данъ-
ка има нулева стойност, най-вече в 
Обединеното кралство и Ирландия, 
като наследство от законодателство-
то преди влизането им в ЕС. На тези 
държави-членки е предоставена въз-
можност да продължат да прилагат 
нулев данък, но те не могат да доба-
вят нови стоки или услуги. Една дър-
жава-членка на ЕС може да повиши 
вътрешната си нулева ставка до по-
висок процент, например до 5% или 
20%. Правилата на ЕС за ДДС не 
позволяват връщане обратно на нуле-
вата ставка, след като тя се е отказала 
от нея веднъж. 

Интерес представлява наличието 
на нулева ставка в 10% от страните 
членки на ЕС, а именно Малта, Вели-
кобритания и Швеция за лекарствата. 
По силата на изложеното по-горе ако 
тези държави вдигнат ДДС-то, то то-
гава ще трябва да е поне 5% и няма 
да могат в последствие да го върнат 
на нула.

СТАВКИ НА ДДС

В различните държави-членки на 
ЕС се прилагат различни размери на 
ДДС. Най-ниската стандартна стой-
ност на ДДС в ЕС е 17%, въпреки 
че държавите-членки могат да при-
лагат намалени проценти на ДДС за 
определени услуги или стоки. Някои 
стоки и услуги трябва да бъдат осво-
бодени от ДДС (като медицински 
грижи, пощенски услуги, кредитира-
не, застраховане, залагания) и някои 
други стоки и услуги, освободени от 
ДДС, но подчинени на възможността 
държава-членка на ЕС да изберат да 
начисляват ДДС върху тези доставки 
(като например земя и определени 
финансови услуги). Данъкът за внос, 
който се дължи на освободените дос-
тавки, не може да бъде възстановя-
ван.

РЕГИОН НА ЕС ЗА ДДС

Зоната на ЕС за ДДС е територия, 
състояща се от територията на всич-
ки държави-членки на Европейския 
съюз и някои други страни, които 
следват правилата на Европейския 
съюз (ЕС) за данъка върху добаве-
ната стойност. Принципът е валиден 
и за някои специални данъци върху 
продукти като алкохол и тютюн.

Стоките се считат за внесени или 
изнесени само ако влязат или напус-
нат района. Процентът на ДДС обаче 
се различава в отделните страни в 
района, което е усложняващ фактор, 
особено когато например продавач 
на интернет базиран в една държава 
от ЕС продава на клиент от ЕС в дру-
га страна от ЕС. Когато стоките или 
услугите се продават на дружество 
през границата в района, или купу-
вачът плаща ДДС на продаващата 
страна на продавача, или е възмож-
но сделката да се регистрира като 
междуфирмена продажба, без да се 
събира ДДС. Ако е платен ДДС, ку-
пувачът не може да го включи в свои-
те ДДС сметки като ДДС платен на 
местно ниво.

Когато стоките или услугите се 
продават (и изпращат) на частно 
лице през границата, купувачът 
обикновено плаща ДДС на продава-
щата страна на продавача и не плаща 
ДДС в страната на купувача. Но ако 
годишните продажби на продавача 
на стоки в страната на купувача над-
вишават прага (който се различава по 
страни), продавачът трябва да начи-
сли ДДС в страната на купувача. Те 
са известни като правилата за про-
дажба на разстояние. Когато частно 
лице посещава друга държава от ЕС 
и купува стоки, продавачът не трябва 
да предприема специални действия, 
а само да претендира за местния 
ДДС и купувачът може да го донесе 
за лични нужди или подаръци без 
ограничения. 

ДДС ПРИ ЛЕКАРСТВАТА 
В СТРАНИТЕ-
ЧЛЕНКИ В ЕС

Ако проследим ставките на ДДС 
върху лекарства от 2017 година на 
страните членки на ЕС, ще забеле-
жим големи различия (Фигура 1).  
Най общо може да разделим държа-
вите-членки на четири групи. В пър-
вата група попадат 6 държави с раз-
мер на ДДС върху лекарствата от 19 
до 25%. В тази група попадат държа-

ви в добро икономическо състояние 
и високо ниво на брутен вътрешен 
продукт, добра покупателна способ-
ност на населението. Единственото 
изключение в това отношение е Бъл-
гария, като една от най-бедните стра-
ни-членки на съюза.

Във втората група са 10 държави 
със ДДС от 8 до 12%.  Мнозинството 
от държавите в тази груха са от цен-
трална и източна Европа.

В четвърта група попадат държа-
вите със стойности на данъка от 6 
или 5%. 

Малта, Великобритания и Швеция 
имат нулева ставка върху лекарства-
та, въпреки според европейска ди-
ректива минималната ставка на ДДС 
в цяла Европа трябва да бъде 5%. 

 Ако проследим промените на ДДС 
през последните 6 години, ще забеле-
жим, че в 4 страни членки размерът 
му е намалял (В Чехия от 15 на 10%, 
Гърция 6.5 на 6%, Исландия 25,5 на 
24 на сто, Словения 9,5 на 8,5%). 
Това прави намаление при около 14% 
от държавите, като при останалите 
няма промяна. Тенденцията е за на-
маляване на размерът на този данък 
(Фигура 2).

 
ДДС НА ЛЕКАРСТВА 

В БЪЛГАРИЯ

Народното събрание въвеждане на 
ДДС върху българските лекарства от 
1 януари 2002 година в пълния му 
размер от 20%. От тогава, въпреки 
многократни обсъждания, той не е 
променян. Изследвания сочат, че в 
28 от 34 страни в Европа имат по-ни-
ско ДДС за лекарствата с рецепта. В 
повечето страни от ЕС лекарствата с 
рецепта се облагат с по-ниско ДДС. 
Само единични държави, сред които 
България, това не е така. Дебатите по 
темата се водят от години. Ако ДДС 
за лекарствата е по-ниско, крайните 
цени за пациентите ще намалеят с 
между 9 и 17 процента. Изчисления 
показват, че в зависимост от това с 
колко се намали ставката, лекарства-
та с рецепта с цена около 12 лева ще 
поевтинеят с до 2 лева, лекарствата 
от около 200 лева - с до 37 лева, а 
по-скъпите от около 1200 лева - ще 
поевтинеят с до 207 лева.

Намаляването на ставката въхру 
лекарствата с рецепта би освободило 
до 150 милиона лева от бюджета на 
здравната каса, но би лишило дър-
жавата с около 350 милиона лева от 
приходи от ДДС, тъй като именно 
този данък съставлява около една 
трета от всички приходи в хазната. 
Реално, ако ДДС намалее, парите да-
вани от пациентите за медикаменти с 
рецепта, ще намалеят с до 200 млн. 
на година, които пари държавата 
няма да вземе като данък.

Явно е, че при така провежданата 
държавна политика, страната не иска 
да се лиши от този голям приход. 
Справка разкрива периодични опити 
от страна на различни власти - ико-
номисти, КТ "Подкрепа", полити-
чески формации, неправителствени 
организации, омбуцман, депутати, 
за намаляването на ДДС през годи-
ните от въвеждането му. Има също 
така предложения за освобождаване 
на лекарствата, купувани от НЗОК от 
ДДС, но на практика, не е направено 
нищо.

Реално плащането на ДДС върху 
лекарствата са пари върнати обратно 
в бюджета което означава облагане 
втори път - един път има плащане на 
здравна осигуровка и втори път ДДС 
върху ползването на услугата полу-
чаване на лекарства по Здравна каса.

АРГУМЕНТИ СРЕЩУ 
НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС 

ЗА ЛЕКАРСТВАТА  
В БЪЛГАРИЯ

Данъчната система трябва да е 
неутрална. ДДС не е данък, предназ-
начен да променя потребителското 
поведение. Такъв е и аргументът на 
Световната банка, която призовава 
за съпоставими нива на облагане с 
другите страни в ЕС. Храните, въ-
преки големите разлики, не са обект 
на засилена трансгранична търговия 
поради относително ниска цена или 
малка трайност. При лекарствата 
този фактор го няма, но има други, 
информационни и психологически 
пречки, като например фактът, че 
повечето лекарства се изписват по 
рецепта.

Редуцираните ставки водят до из-

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА 
ЛЕКАРСТВАТА В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

Фиг 2. ДДС върху лекарствата през 2013 в ЕС

Фиг 1. ДДС върху лекарствата през 2017 в ЕС
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мами, скрити обороти, раз-
витие на сив сектор. Това е 
обичайният аргумент против 
понижението на данъка у нас. 
Фармацевтичният сектор е 
силно регулиран и този аргу-
мент не е особено валиден, 
ако институциите работят до-
бре. Освен това намаляването 
на ставката понижава стимула 
за търговците да крият оборот. 
Такъв ефект е по-слабо вероя-
тен при лекарствата.

 Намаляването на ДДС няма 
да се отрази на цените или 
пациентите, а ще се усвои от 
производители и търговците. 
Това зависи от организацията 
и конкурентностособността 
на пазара, наличието на кон-
куренция, добра регулация на 
пазара и т.н.

АРГУМЕНТИ ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА 

СТАВКАТА

Цените на лекарствата в 
България са едни от най-ви-
соките нива. От направената 
от нас графика ясно се вижда, 
че сме в челото с един от най-
високите данъци в ЕС. Ако се 
намали ДДС, поне част от це-
ните на лекарствата ще паднат. 
Въпреки това има основание 
да се смята, че повече възмож-
ности за въздействие върху 
цените крие лекарствената 
политика. Една от най-ярките 
илюстрации за неефектив-
ността й е фактът, че цените за 
свободна продажба в аптеките 
често са почти на равни на 
това, което пациентът трябва 
да плати след частичната от-
стъпка (реимбурсиране), коя-
то се поема от НЗОК.

Пациентите в България пла-
щат твърде много собствени 
средства. Тези данни са посо-
чени и в доклада на световна-
та банка – делът на фармацев-
тичните разходи у нас достига 

38% при 25% средно за ЕС. 
Съответно около 4/5 от раз-
ходите за лекарства се плащат 
от пациента. Не само ДДС е 
обяснение за този феномен. 
Има и други фактори, като 
плащане с публични средства, 
политиката на  НЗОК и Ми-
нистерството на здравеопазва-
нето. За съжаление този данък 
е с най-голяма тежест върху 
бедните, старите и болните.

ДИСКУСИЯ

Понастоящем съществу-
ва голяма разлика между 
увеличаването на интереса 
на регулаторните органи в 
привличането на ползите от 
лекарствата с добавена стой-
ност и съпротивата на орга-
ните определящи размера на 
данъка, които са склонни да 
пренебрегват този важен сег-
мент от фармацевтичната об-
ласт. Тази ситуация изисква 
промени в политиката за на-
сърчаване подходящите сти-
мули за признаването на висо-
ката стойност на лекарствата 
с добавяне да данък и оценка 
на постигане на евентуална 
полза за обществото. Проме-
ните в политиката би трябва 
да включват: липса на какви-
то и да било законодателни 
бариери, които да попречат 
редуцирането на ДДС; Изиск-
вания за ДДС пропорционал-
ни на приходите; Рамката за 
вземане на решения относно 
ДДС, като взема предвид спе-
цифичните характеристики 
на лекарствата; допустимост 
за преговори за размера на 
ДДС за лекарства; Промените 
в политиката от гледна точка 
на ценообразуването следва 
да включват: тръжни проце-
дури / политики за възлагане 
на обществени поръчки; до-
пустимост за различни спора-
зумения; прилагане на външ-

ни и вътрешни референтни 
ценови политики; признаване 
на ценообразуване, специ-
фично за лекарствата. В съ-
щото време фармацевтичната 
индустрия би трябвало да 
ангажира всички заинтересо-
вани страни (пациенти, дос-
тавчици на здравни услуги, 
платци) в приговори, за да 
определят техните очаквания 
и да гарантират, че промяната 
на данъка добавена стойност 
на лекарствата отговарят на 
техните нужди.

Трябва да се обърне вни-
мание на редица свързани с 
медицината аспекти на здра-
вето, свързани с нерационал-
ното използване на лекарства, 
липсата на подходящи въз-
можности за лечение, недос-
тиг на продукти, географско 
неравенство в достъпа до ле-
карства. Необходимо е подо-
бряване на ефективността на 
здравната система и доприне-
сяне за устойчивостта на сис-
темите на здравеопазване чрез 
изрпабонтване на икономиче-
ски предимства.

ИЗВОДИ И 
ПРЕПОРЪКИ

От страните-членки на Ев-
ропейския съюз България 
прилага една от най-високи-
те ставки на ДДС върху ле-
карствата. Имайки в предвид 
ниското икономическо със-
тояние на нашата държава, 
е наложително взимането 
на мерки за редуцирането 
на неговата стойност. Това е 
задължително условие за по-
добряване както на икономи-
ческото, така и на здравното 
състояние на населението ни. 
Полезно бе било въвеждане 
на диференцирана ставка на 
ДДС за лекарствени продукти 
по лекарско предписание.

Владимир Панов

  #БЛИЦ

ИТАЛИЯ ЗАДЪЛЖИ 
ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ 

ДА СЕ ВАКСИНИРАТ 
Италианските власти въведоха днес задължение за здравните работници да се 

ваксинират срещу COVID-19, предаде "Ройтерс". Мярката цели гарантирането 
на защитата на най-уязвимите пациенти в здравните заведения.

Наскоро в Италия бяха открити огнища на заразяване с коронавирус в здравни 
заведения, в които здравните работници отказват да се ваксинират срещу ковид.

Критиците на правителството поставят под въпрос законността на мярката.
В указ, одобрен днес от правителството на италианския премиер Марио Драги, 

се казва, че всички здравни работници, включително и тези в аптеките, трябва 
да се ваксинират срещу ковид. Тези, които откажат да се ваксинират, рискуват 
да бъдат отстранени от длъжност и да бъдат оставени без заплащане за остатъка 
от годината. "Целта на мярката е да бъдат защитени възможно най-много медици 
и парамедици и хората, които се намират в среда, в която има по-голям риск от 
заразяване", заяви правителството.

Указът въвежда също така юридическа закрила за хората, които поставят вак-
сини. Това е мярка, за която настояха лекари и медицински сестри, след като 
срещу медици беше започнато разследване за убийство във връзка със смъртта 
на ваксиниран мъж в Сицилия.

Италия, чиято ваксинационна кампания бе засегната негативно от забавянето 
на доставките на дози от ваксини срещу COVID-19, си постави за цел идния ме-
сец да прави по 500 хиляди ваксинации на ден. Понастоящем в Италия се правят 
около 230 хил. ваксинации на ден. От декември досега в Италия са поставени 
около десет милиона дози от ваксини срещу ковид, отбелязва "Ройтерс".

Самият Драги и съпругата му се ваксинираха публично с ваксината на „Астра 
Зенека“.

COVID-19 Е ТРЕТАТА  
НАЙ-ЧЕСТА ПРИЧИНА ЗА  

СМЪРТ В САЩ ПРЕЗ 2020 Г. 
Рекорден брой хора са починали в САЩ миналата година - над 3,3 милиона. За-

боляването COVID-19, причинявано от новия коронавирус, е било третата най-
разпространена причина за смърт на хора в страната, предадоха световните аген-
ции, като се позоваха на федерална агенция. Центровете за контрол и превенция 
на заболяванията съобщиха в публикуван днес доклад, че броят на смъртните 
случаи в САЩ се е увеличил миналата година с близо 16 процента спрямо пре-
дходната. Ръст не е бил регистриран от 2017 г.

Никога в историята толкова много хора не са умирали за една година в САЩ. 
Над 3,3 милиона души са починали през 2020 г. в страната с население около 330 
милиона души. Смъртните случаи от COVID-19 са били 375 хиляди (те вече са 
над 550 хиляди и САЩ са на първо място в света по този показател). Това нареж-
да причиняваното от коронавируса заболяване на трето място сред причините-
лите на смърт в САЩ след сърдечните заболявания и рака.

Като дял от населението най-много смъртни случаи е имало сред чернокожите, 
индианците и коренното население на Аляска. Пропорционално от КОВИД-19 са 
починали най-много представители на латиноамериканската общност.

КОКТЕЙЛ ОТ АНТИТЕЛА
Швейцарска мултинационална здравна компания F. Hoffmann-La Roche AG 

обяви, че разработеният от нея коктейл от антителата казиривимаб (casirivimab) 
и имдевимаб (imdevimab) се е доказал като 70% ефективен за предотвратяване 
на риск от прием в болница или смърт на хора, заразени с коронавирус, в сравне-
ние с предоставяно плацебо при нехоспитализирани пациенти.

 Изпитването във "Фаза 3" на коктейла между казиривимаб и имдевимаб сред 
4567 участници в проучването също така е показало, че коктейлът има "способ-
ността да намали продължителността на симптомите на Covid-19 от 14 на 10 дни, 
отбелязват още от компанията.

 "Новите инфекции продължават да нарастват в световен мащаб с над три ми-
лиона регистрирани случая през миналата седмица, така че този коктейл от из-
следвани антитела може да предложи надежда като потенциална нова терапия за 
високорискови пациенти - особено в светлината на скорошни доказателства, че 
казиривимаб и имдевимаб заедно запазват активността си срещу ключови ново-
възникващи варианти на COVID-19", заяви главният медицински директор на 
фармацевтичната компания Roche Леви Гарауей.

ЩЕ ИМА ЛИ ДОСТАТЪЧНО 
ВАКСИНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

За да преодолее недостига на ваксини срещу коронавирус и да увеличи произ-
водството, германският производител BioNTech създава алианс от 13 фармаком-
пании, съобщи „The Wall Street Journal“ (WSJ).

По този начин фармацевтичната компания ще се постарае да осигури на ЕС и 
на останалите държави необходимото количество от ваксината срещу COVID-19. 
За тази година BioNTech си е поставила амбициозна цел - да произведе 2 млрд. 
дози ваксина.

Според изданието преговорите за такъв съюз са започнали още през октомври 
2020 г. – няколко седмици преди BioNTech и американският ѝ партньор Pfizer да 
обявят, че са създали ваксина. Към обединението са се присъединили някои от 
основните конкуренти на Pfizer, като по-голямата част са европейски фармацев-
тични компании, допълва WSJ.

Сред партньорите са германските производители Merck, Rentchler Biopharma, 
Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology, френските 
Sanofi и Delpharm, швейцарската Novartis, австрийската Polymun Scientific 
Immunbiologische Forschung GmbH и канадската Acuitas Therapeutics.

Всяка от тях ще изпълнява определени етапи от производството на ваксината.
BioNTech разширява и собственото си производство. Очаква се през април да 

бъде пуснат в експлоатация нов завод с капацитет за производство 750 млн. дози 
ваксина годишно.
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В нашето село ни вади зъбите Станчо 
Глухарят, дорде не речеш. Кабинетът 
му е на двора, под инджирката круша, 

а столът му е дръвникът. Той е един плосък 
пън, дето си сече дърва, удобен е за сядане 
и отстрани има два чепа, дето се хващат бо-
лните, кога изпаднат в критичност. Глухарят 
няма много инструменти. Само едни клещи 
има, ама да ги видиш, ще си глътнеш ези-
ка и болката ще претръпне лаконически. От 
три оки стари петали му ги направи Ферад 
налбантинът, та кога му седнеш, не дай си 
боже, трябва тъй да си разтвориш устата, че 
да ти поберат юмрука. Инак не влизат. Кле-
щите и едно павурче с ракия, колкото малка 
костенурка, това му са инструментите. Само 
че павурчето е задръстено със сламка, та да 
не пуща много ракия, защото веднъж, като 
вадил на Дянка фурнаджият един кътник 
и му дал да сръбне да си напари болното 
място, той смукал, смукал и го оплакнал до 
дъно. Не се минало неделя, и пак дошъл да 
му вади здрав мъдрец само заради павурче-
то. Ама Глухарят се сетил и мушнал една 
сламка в дупчицата. Опъвал тогава Дянко, 
теглил, смукал, та бузите му хлътнали навъ-

тре като птичи гнезда, ама не пуща вече!
Друг път, облечен с шинел посред лято, и 

с глава, увита с парцали като присад, прис-
тигнал Лальо Мандалът. Развързала му Глу-
харят главата, разгледал го, а той скимти и 
бузата му отскочила навън, сякаш е лапнал 
обелено яйце. Турил го той да седне на пъна, 
накарал го да се хване за чеповете, посегнал 
тогава към гредата под плевника, взел кле-
щите и като ги избърсал в пояса си, рекъл:

— Зяпай!
Зяпнал Мандалът, намърдал си Станчо ръ-

ката в устата му, чукнал с големия си нокът 
и го попитал:

— Този ли е болният?
— Не зная — рекъл Мандалът. — Цялата 

страна ме боли там. Той трябва да е.
Намъкнал клещите Глухарят, опънал тъй, 

че го потътрузил с пъна заедно чак до врат-

ника, и извадил зъба. Дал му и павурчето да 
се нажабури, поокопитил се Лальо и тъкмо 
станал да си ходи, защракало го пак.

— Бати Станчо — изохкал той, — пак ме 
боли!

— Бе, възгеч!
— Боли ме, ти казвам! Другият до него 

май ме стрелка!
Намъкнал наново големите клещи Глуха-

рят, та извадил и другия. Щом се прибрал в 
къщи Лальо Мандалът, и пак заскимтял от 
болки. Чак кога му извадил и третия зъб, му 
минало на човека, ама да ги питаш и двамата 
сега кой от трите е бил болният, не могат ти 
каза.

И чичо Къньо му ял попарата есенес. Хо-
дил и той да си вади една черупка. Правил 
го, гласил го, на три пъти го извадил и го 
накарал да се изпоти под езика. Като му дал 
павурчето, Глухарят му рекъл:

— Смукни си малко, наведи се на дясната 
страна да постои ракията на болното място, 
да го изгори и тогава я изплюй.

Смукнал чичо Къньо — нищо не пуща. 
Засмукал пак, колкото си сила има, а то пи-
сука като пресипнало синигерче и пак не 
пуща. Развъртял му тогава чичо врътката, 
напълнил си хубаво устата, навел се на една 
страна, постоял, постоял той, докато по-
чнала да му пари, и си я изгълтал след това 
сладко-сладко.

Глухарят го загледал учудено.
— Ти си чуден човек бе, Станчо — рекъл 

му чичо Къньо, — че толкова ракия плюе 
ли се! Лекарство е това, не е зелева чорба! 
Може ли тъй да се хвърли на боклука! Глът-
нах си я, да ми стопли корема! Ами!…

Тъй ни лекува Станчо Глухарят. По два 
лева на зъб взема, ама и за три яйца се съ-
гласява. Ако си носиш пък ракията, може и 
без пари да ти извади два-три, ей тъй, само 
за изкусност.

Когато пък него го заболи, сам си ги вади. 
Ама това беше по-рано — сега не смее, за-
щото веднъж се напънал да вади един ку-
чешки, дръпнал, колкото си сила има, и го 
извадил, ама си счупил и два предни, та сега 
не може да каже патка, а дума фатка.

ДИМИТЪР ЧОРБАДЖИЙСКИ - 
ЧУДОМИР 

Комисията по кул-
турна и социална 
дейност на МУ –

Пловдив организира фото-
графска изложба на проф. 
д-р Росен Коларов, дм. 

Тя се състоя от 7 до 29 
април 2021 г. в Аудиторния 
комплекс на Медицински 
университет – Пловдив. 
Изложбата е посветена на 
7-ми април – Световен ден 
на здравето.

Проф. Росен Коларов е 
специалист по Хирургич-
на стоматология, Лицево-
челюстна хирургия, Обща 

стоматология и по Социал-
на медицина и здравен ме-
ниджмънт. Преподавател е 
във ФДМ на МУ -Варна и 
в НСА „Васил Левски“. Ав-
тор и съавтор е на над 100 
научни труда и е цитиран 
над 200 пъти.

Проф. Коларов е фото-
граф-художник с над 40 го-
дини фотографски опит. Не-
гови творби са изложени в 

Музея за прес фотография в 
Осло и в Музея за изобрази-
телни изкуства „А. С. Пуш-
кин“ в Москва. Преподавал 
е дисциплините „Повърх-
ности, структури и детайл“ 
и „Фотодокументалистика“ 
в департамент „Визуални 
изкуства“ на НБУ. Член е 
на Фотографска академия 
„Янка Кюркчиева“ и е носи-
тел на статуетката на Ака-
демията. Издал е книгите 

„Лица, съдби, нрави” и „25 
мига от детството“. Предсе-
дател e на Управителния съ-
вет на SOS – Детски селища 
в България.

Авторът представя много-
образни снимки от различ-
ни фотографски жанрове и 
места. Творбите са запеча-
тали мигове от реалността. 
Те разкриват неподозирана-
та идентичност на образи и 
лица, един спомен от изми-
налото и изчезващо време, 
съхранил в себе си цялата 
история на съществуването.

 In tempore – Във времето
„Появата на фотографи-

ята е едно от откритията, с 
които започва написването 
на модерната история на 
света. Близо два века тя за-
печатва събития, открития, 
радости и сълзи у хората, 
тя е незаменим документ. 
Въпреки, че претендира за 
абсолютна обективност, тя 
винаги остава субективна. 
И това е така, защото фото-
графията е субективно от-
разяване на заобикалящия 
ни свят, пречупена през по-
гледа, емоциите, интелекта, 
културата на създаващия 
снимки. Той е този, който 
интерпретира чрез своето 
въображение точно този 
променящ се свят около 
него.

Представените снимки в 
изложбата са субективното 
отражение на случващото 
се около нас на границата 
на две хилядолетия. Преди 
и след. Те са във времето на 
различни култури, различ-
ни страни, различни хора 
и разбира се сред Вечната 
Природа“, казва проф. Ко-
ларов.

131 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  
ДИМИТЪР ЧОРБАДЖИЙСКИ - ЧУДОМИР

www.bracescourses.com

Пакетна цена на 5-те нива, 
заплатени до 30.03.2021 г. 

10% отстъпка

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

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 
“АЛЕКЗАНДЪР” с лектор д-р Иван Горялов

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в 

съответствие с решенията на компетентните административни 

органи във връзка с COVID-19.

1 ниво

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и пръс-
тени, лигиране на 

дъги

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

8, 9, 10 септември6, 7, 8 юли2 - 3 юни 5, 6, 7 октомври11 - 12 май 

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

AlexanderDiscipline

Alexander Discipline Followers

ЗЪБОЛЕКАР
ПО СЛУЧАЙ 7-МИ АПРИЛ, 
МУ – ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВИ 

ФОТОИЗЛОЖБАТА - ВЪВ ВРЕМЕТО

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

ДОБРАТА НОВИНА

БЛИЦ

ПРОДАВА
Продавам офис-50 кв. м., подходящ 

за дентален кабинет на топ място в кв. 
Лозенец, София. Близо до метростанция 
и с възможност за паркиране. Състои се 
от две отделни помещения, сервизно по-
мещение и тоалетна с отделна умивалня. 
Обезопасен, на партерен етаж с отделен 
вход. Тел: 0889 50 28 40.

Продавам Сух стерилизатор тел. 
0887/393140

Продавам Пълно оборудване за стома-
тологичен кабинет тел. 0887/393140

Продавам дентален юнит Gnatus в ком-
плект с избелваща лампа, скалер със свет-
лина, фото лампа, въздушен електрически 
мотор и периферия NSKтел. 0888 678 000

Продавам/давам под наем апарта-
мент 94м2 със статут на дентален кабинет. 
Самостоятелен вход, частично обзавеж-
дане. Гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик. Тел. 
0888951294

Продавам чешки автоклав Екостери. 
Д-р Георгиев - 0887003868

Продавам работеща дентална практи-
ка в центъра на гр. Бургас. Цена по догова-
ряне. Телефон за контакт 0888441066 д-р 
Юлия Иванова

Продавам зъболекарска машина, стол 
за пациента, Флекс - модел Алтернатив. 
Машината е с вграден ултразвуков скалер, 
въздушен микромотор, турбинен шлаух 
със светлина, трифункционална ръкох-
ватка и стол за стоматолога. Юнитът е в 
добро състояние  и функционира напълно. 
Сменена е поради обновяване на кабине-
та. Възможност за оглед-Хасково. Цена: 
2000лв. Тел: 0888 605 918.

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

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

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

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

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

Продавам амалгамобъркачка с доза-
тор, стоматологична масичка и ултразвук. 
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 информа-
ция: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 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 ка-
бинета, работещи и в момента. Практика-
та е от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар Сто-
ев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 
59 76 29

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

Продавам пълно оборудване за стома-
тологичен кабинет Тел.0889 765 295

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

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

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7М с компресор и допълнително 
оборудване. Описание: Стоматологина 
машина (стоматологичен стол) ЮС 7М 
с компресор и допълнително оборудване 
включено в цената: 

- Автоклав Каво Kavoklave 2100 - цена 
отделно - 1000 лв.; Апарат за почистване 

на зъбен камък - цена отделно - 200 лв.; 
Фотополимерна лампа - цена отделно 
- 100 лв.; Стоматологична машина с ком-
пресор - цена отделно - 1000 лв.; Общо 
всичко комплект - 2200 лв. За информа-
ция: 0898 750932

ДАВА ПОД НАЕМ
Дава се под наем оборудван стомато-

логичен кабинет в София, ж.к. "Надежда" 
IV-та част, тел. 0898294003.

Варна, кабинет под наем 0885141093
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, подходя-
що за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. 
Пловдив, кв. ”Прослав”, до пощата. За 
контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Давам кабинет под наем, работещ от 
1992г. в апартамент на 1-ви етаж в едно 
с друг работещ кабинет. Гр. Пловдив, ул. 
”Лазар Стоев” № 1. За контакти: Д-р Ли-
лова – 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. Съдийски, 
до Германо-българската лаборатория или 
продавам напълно оборудвана практиката, 
намираща се на този адрес. Тел. за връзка: 
0877 769 099

Давам под наем стоматологичен каби-
нет (самостоятелна сграда) със санитарен 
възел, чакалня и самостоятелен вход. Kа-
бинетът е в ЖК „Тракия“ и е работил като 
денонощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асенов-
град. За контакти: 0877 12 94 84

Давам смяна под наем в оборудван ка-
бинет с 2 дентални юнита в гр. Пловдив до 
Военна болница. Кабинетът е нов, работи 
от 2017година.Оборудван е с всичко необ-
ходимо за започване на работа. За контак-
ти - 0888 80 48 21 д-р Никова

Общински дентален център в ДКЦ 
7 гр. София дава смяна под наем в ден-
тален кабинет. Справки за оглед тел. 
02/8033951-сутрин и 8033953

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

Давам смяна под наем в нестандартен 
(на две нива), добре оборудван зъболекар-
ски кабинет в центъра на София, само за 
колеги със стаж и собствени пациенти и 
мотивация за собствена практика, дъл-
госрочно. За контакт: 0885 85 62 47, Д-р 
Михайлов 

Давам под наем новозавършен, необо-
рудван дентален кабинет с 2 работни мес-
та. Местоположението е в комуникативна 
зона в централната част на гр. Варна. За 
контакти 0898753713 - Георгиев

Дава се под наем оборудван зъболекар-
ки кабинет в центъра на гр. Стара Загора. 
За контакти 0896 70 50 55

Давам смяна под наем в нестандартен, 
добре оборудван зъболекарски кабинет в 
центъра на София (само за колеги с до-
бра мотивация за собствена практика, със 
стаж и собствени пациенти). За контакт: 
0878694276, д-р Петков 

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

ПОД НАЕМ; Кабинет под наем Варна, 
кв. Аспарухово в поликлиника дългосроч-
но. За контакт: 0888 739 402 д-р Русева

ТЪРСИ
Стоматологична клиника "Дентамед" 

гр. Бургас набира стоматолози с опит за 
екипа си, поради разширяване на дейност-
та си. За контакти тел:0888785509

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

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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Вангел Василев, с пожелание 
да бъде здрав, да има много поводи за усмивки 
и дълги години да се наслаждава на малките, но 
значими неща от живота!

УС на РК на БЗС- Кърджали

Малко дете държи играчка 
супергерой, облечена като 
медицинска сестра, а Ба-

тман и Спайдърмен са захвърлени 
в коша зад него. Това е рисунката 
на анонимния британски графити 
художник Банкси, която бе прода-
дена на търг за рекордно висока 
стойност, с цел да бъде подпомог-
ната Националната здравна служба 
(NHS) на Обединеното кралство.

Черно-бялото произведение 
„Game Changer“, което е голямо 
един квадратен метър, бе закупе-
но за 16,7 млн. паунда (близо 20 
млн. евро) на аукцион на Christie’s 
в Лондон. Така Банкси постави 
личен рекорд за най-висока сума, 
платена за негова картина.

Тя бе дарена на Университет-
ската болница в Саутхемптън още 
през май 2020 г. като благодарност 
за работата на медиците от първа 
линия, борещи се срещу корона-
вирусната пандемия. Банкси я е 
изпратил заедно с писмо, в което 
пише: „Благодарим за всичко, кое-
то правите. Надяваме се да разкра-
си вашето работно място, макар да 
е черно-бяла“.

Благотворителната организация 
Southampton Hospitals Charity ще 
използва приходите, за да финан-
сира „проекти за благосъстоянието 
на екипа медици и пациенти“. Ще 
разпредели сумата и към NHS, и 
към благотворителния сектор.

Картината на Банкси първона-
чално беше оценена на 4 млн., но 
надмина всички очаквания. Побе-
дителят в търга я закупи за 14,4 
млн. паунда, но добави още над 2 
млн. от себе си като бонус за NHS.

Катрин Арнолд от Christie’s на-
рече графити художника Банкси 
„необикновен артист, който е по-
стоянен барометър на чувството за 
национално самосъзнание".

„С перфектната си рисунка на 
малко момче, играещо с кукла ме-
дицинска сестра, носеща червения 
кръст, той е уловил по перфектен 
начин периода, в който светът се 
намира“, каза експертът.

След като оригиналът беше про-
даден, в Университетската болни-
ца в южния британски град място 

ще заеме реплика на картината, за 
да може пациентите, посетителите 
и медиците да я виждат всеки ден.

Продажбата на „Game Changer“ 
носи изключително нужно фи-
нансиране за британското здра-
веопазване. Националната здрав-
на служба по принцип получава 
сравнително нисък бюджет спрямо 
изискванията, които има към нея, 
особено през последната година. 

Най-големият проблем на На-
ционалната здравна служба е не-
достигът на персонал, който е 
намалял още повече след Brexit, 
пише Reuters.

Проучване на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие от 2018 сравни здравни-
те системи в 21 държави и направи 
заключение, че Обединеното крал-
ство е сред тези с най-малък брой 
лекари, медицински сестри и бол-
ници в Западния свят на глава от 
населението. През последните 30 
години Великобритания е съкрати-
ла болничните си легла наполови-

на – до 100 хиляди.
Търгът на Christie’s, благодаре-

ние на който бяха събрани над 16 
млн. паунда за NHS, отбеляза една 
година от първия локдаун, нало-
жен от премиера Борис Джонсън. 

Бел. ред.
Банкси (на английски: Banksy) 

е художник на графити от Бри-
стъл, Англия. Името, рождената 
му дата и родното му място не 
са напълно ясни, защото самият 
Банкси предпочита да бъде анони-
мен. Негови графити има най-вече 
в Лондон, но и навсякъде по света. 
Има предположения, че швейцар-
ският художник Maître de Casson 
може да е Banksy. Метр де Касон 
отрича това на своя уебсайт. 

Повечето от графитите му 
имат социална насоченост или 
представляват модифицирани 
образи на известни картини и лич-
ности. Някои от творбите му са 
били показвани в музеи в Лондон, 
Ню Йорк и дори в Лувъра. 

ВРЕМЕ Е ЗА 
„GAME CHANGER“

Фармацевтичната компания Moderna обяви, 
че е ваксинирала първия участник в начално 
проучване на нов кандидат за ваксина срещу 

COVID-19, който потенциално може да се съхранява 
и транспортира в хладилници, вместо във фризери, 
предаде Ройтерс. Компанията изрази мнение,че това 
може да улесни разпространението на новата ваксина, 
особено в развиващите се страни, където проблеми 
във веригата за доставки могат да попречат на вак-
синацията.

Проучването е в ранен етап и има за цел да оцени 

MODERNA ЗАПОЧВА ТЕСТВАНЕ 
НА НОВА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID 

безопасността и имуногенността на ваксината, която 
е от следващо поколение и е обозначена като mRNA-
1283. Тя ще бъде приложена в три дозови режима и 
с нея ще бъдат ваксинирани здрави възрастни - или 
като единична доза, или в две дози с интервал от 28 
дни между тях, посочват от компанията.

Moderna също така предвижда да оцени в бъдещи 
проучвания mRNA-1283 като потенциална бустерна 
ваксина. Миналата седмица компанията е започнала 
да ваксинира първите участници в проучване, което 
ще оценява бустерни COVID ваксини, насочени сре-
щу варианта B.1.351, известен като южноафрикански 
вариант. Кандидатите за бустерни ваксини, обозначе-
ни като mRNA-1273.351.
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