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Новото под формата на информационни 
технологии, стоматологично знание, 
ковидни вариации...не могат да имат 
ограничения. Формите на обучение 
търпят положителни промени. Влизат в 
домовете на желаещите.
Със съдействието на проф. д-р Ст. Пеев, 

Blackboard-ът на МУ-Варна бе предос-
тавен безвъзмездно на Колегията за про-
веждане на пролетна онлайн сесия. От 
името на членовете на РК на БЗС-Варна, 
изказвам благодарност на организацион-
ния комитет в лицето на проф. д-р Пеев, 
декан на ФДМ, доц. д-р М.Георгиева...
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НЗОК
ОТ 1 ЮНИ 2021 Г. 
ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ 
СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) информира договорните си парт-
ньори, изпълнители на извънболнична 
медицинска помощ и аптеки, че съгласно 
Наредба за изменение на Наредбата за до-
пълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. 
за условията и реда за предписване ...
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
НОВИЯТ ЦЕНТЪР ПО 
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В  
МУ-ПЛОВДИВ

В края на 2020 г. Медицинският универ-
ситет в Пловдив регистрира уникално по 
рода си дружество за продължаващо обуче-
ние в денталната медицина с обещаващото 
име „ПОДЕМ“, по повод на което разгова-
ряме с управителя на „ПОДЕМ“ доц. д-р 
Силвия Димитрова

ВЪВ ВРЪЗКА С НРД
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4-ТИ НАУЧЕН КОНГРЕС

НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА
Прекрасен и аристократичен Пловдив тази година вир-
туално (съобразно Ковид ситуацията в страната), събра 
общо 516 участници за 4-ти Научен конгрес „Наука 
и практика – ръка за ръка“ организиран съвместно от 
ФДМ – Пловдив и РК на БЗС – Пловдив. Интерес към 
събитието проявиха 347 дентални лекари от Пловдив, 
97 студенти и 72 ЛДМ от 16 РК в страната. 

ЕДНО КЪМ ЕДНО ВАРНЕНСКИ ХРОНИКИ

 #КАЛЕНДАР

ЗА ИСТОРИЯТА
Д-р Стойчо Кацаров е новият служебен здравен 
министър до назначаването на редовен кабинет в 
България. Гълъб Донев е вицепремиерът, който 
ще отговаря за здравеопазването.

БАЛКАНСКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕН 
СИМПОЗИУМ
Балканското стоматологично дружество обявява 
симпозиума на БАСС 2021, който ще се състои 
виртуално в събота, 22-ри май, от 10.00 часа 
(София, Никозия, Солун, Анкара, Букурещ), 
09.00 часа (Тирана, Сараево, Белград, Скопие, 
Подгорица) .

20-ТИ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
Юбилейният 20-ти научен конгрес ще се проведе 
на 16,17 и 18 юни 2022 г., съгласно решение на 
УС на БЗС, от проведеното заседание на 16 април 
2021 г.

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.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
БАНСКО-2021 Г.
НФДМ-Банско през 2021 г. ще се проведе от 1 до 
3.10. 2021 г. в „Гранд хотел Банско“. Очаквайте 
програмата и условията за участие.

14 МЕЖДУНАРОДНА 
СОФИЙСКА ДЕНТАЛНА 
СРЕЩА - 2021 Г.
СДМ-2021 г. ще се състои от 7 до 9 октомври 2021 
г. Почетен председател ще бъде д-р Валтер Девото.

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

Това, което беше главното водещо от април 2020 
година и основното, на което комисията се спря, 
а също и Вашата санкция през годината, е запла-
щането на 85 на сто за работа при неблагоприятни 
условия. Това беше крайъгълният камък в целите, 
които трябваше да постигнем. Смея да кажа, че те 
бяха извоювани в наша полза. Това беше основното, 
което трябваше да направим. Да запазим това запла-
щане до края на 2020 г. и то да залегне за 2021 г. 

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА 
БИОЛОГИЧНИЯ ОТПАДЪК

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЕ НАВЪРШИХА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
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МОДЕРНИ ВРЕМЕНА
БАВНА СТОМАТОЛОГИЯ - 
ПРОМЯНА НА ВАШАТА 
СТОМАТОЛОГИЧНА РАБОТА

Бавната стоматология може да се раз-
глежда като част от движението за бавен 
живот – slow life, което се опитва да нало-
жи справедливо отношение и човечност в 
различни сфери като пътуването, хране-
нето, модата. Скоро се заговори и за бавна 
медицина.
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ИЗВЪНРЕДНО ЗА 
ИЗВЪНРЕДНОТО

Срокът за предоставяне на годишните отчети, 
чрез Национална информационна система за 

отпадъци (НИСО) за отчетната 2020 г. се удължава 
до 01.07.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците 
януари, февруари, март, април, май и юни ще може 
да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.

Въвеждането в НИСО на водените на хартия от-
четни книги за месеците януари, февруари, март, 
април, май и юни ще предостави възможност на за-
дължените лица да генерират автоматично данни в 
годишните си отчети за 2021 г. 

От 15.04.2021г.  НИСО е обновена. Администра-
торът на профил  има възможност да променя името 
на задълженото лице в НИСО. Указания за това са 
публикувани в Ръководството към НИСО за външ-
ни потребители - стр. 120-121. 

За почече информация: отдел "Мониторинг 
на отпадъците", тел. 02 940 64 13; 02 955 94 15; e-
mail:wms@eea.government.bg 

Съгласно законовата промяна БЗС се 
задължава в тримесечен срок, след 
отмяна на извънредната епидемич-

на обстановка в страната, да проведе ре-
довен конгрес като бъдат спазени всички 
правила, които се съдържат в закона и 
устава. 

COVID-кризата се кръстоса с изпълне-
нието на законовите срокове, които изти-
чаха на 1 октомври. УС на БЗС прие ре-
шение, че ще се направи всичко възможно 
да се направят изменения и допълнение в 
Закона за съсловните организации. Това 
стана факт. 

В преходните и заключителните разпо-
редби на закона за медицинските сестри 
бе създадена алинея, която даде възмож-
ност на Българския зъболекарски съюз, 
независимо че той трябваше да приклю-
чи в средата на миналата година в този си 
състав, да продължи цялата си организа-
ционна дейност, цялата си отговорна дей-
ност и да се стигне до последното заседа-
ние на Управителния съвет. 

Законова обосновка: В Закона за из-
вънредното положение е записано, че 
част от правните субекти имат право 
да си отлагат провеждането на различ-
ни събития и действия. Но това не се от-
нася за съсловните организации, какъвто 
е Българският зъболекарски съюз.

Управителният съвет на Българския 
зъболекарски съюз по закон и по устав 
има живот четири месеца след непро-
веждане на конгрес. 

Това наложи промяната на закона, коя-
то да стане до 30 септември 2020 г., за 
да има легитимност на БЗС. Друг е въ-
просът, как се променя закон в толкова 
кратки срокове в епидемична обстановка 
и в условията на пандемия.

Съборът на Българския лекарски съюз 
или конгресът на Българския зъболе-
карски съюз се свиква от министъра на 
здравеопазването в едномесечен срок след 
изтичането на три месеца от извънред-
ната обстановка. 

Простата причина е, че когато е съз-
даван законът, никой не е предполагал, че 
ще се появи COVID. Всички текстове от 
закона са пренесени в устава на БЗС. За 
форс мажорни обстоятелства се приема-
ха земетресение, наводнение или атомна 
бомба. Никой не е мислил за биологичния 
проблем. Текстът от закона е прехвърлен 
в член 8, ал. 6 от устава на БЗС.

Предвид тези обстоятелства, проф. 
Ангелов – тогавашен министър на здраве-
опазването бе сезиран и в рамките на 48 
часа имаше реакция, като бе разяснено, 
че промяната не може да става на осно-
вата на наредба, приета от Министер-
ството на здравеопазването. Не може да 
става на базата на някакъв подзаконов 
нормативен акт. Единствено възможно-
то е да се промени законовият акт. 

Да се промени Законът за COVID-19, 
който на практика не действа, отпада 
като вариант. Втората възможност бе 
да се направи промяна в Закона за съслов-
ните организации на лекари и на лекари 
по дентална медицина. След активно ло-
биране бе предложена промяна в Закона 
за съсловните организации на лекарите и 
лекарите по дентална медицина, Закона 
за медицинските сестри, Закона за зъ-
ботехниците, Закона за помощник-фар-
мацевтите, Закона за фармацевтите. 
Поради това е избран вариантът да се 
промени Законът за съсловните органи-
зации чрез закон, който бе наболял про-
блем – Закона за медицинските сестри. 

Това бе извършено в срок и успешно бе 
подписан анекса към НРД-2021 г.

Управителните съвет на районните ко-
легии, които са избрали делегати за редов-
ния конгрес, който трябваше да се проведе 
през май 2020 година, са легитимни. Тези 
делегати остават легитимни за редовния 
конгрес, когато и да се проведе в бъдеще 
време. Новоизбраните председатели на 
районни колегии ще станат легитимни 
след провеждането на отчетно-изборния 
конгрес на БЗС. 

Тези районни колегии, които не са из-
брали делегати, трябва да ги изберат по 
алгоритъма, който е определен от УС и да 
ги представят в определения срок.

45 дни преди конгреса управителните 
съвети на районните колегии уведомяват 
делегатите за документите на конгреса по 
т. 2.4. Това означава, че до 45 дни преди 
конгреса вече районните колегии трябва 
да имат избрани делегати, съгласно устава 
на БЗС. 

На 30-ия ден от третия месец трябва да 
бъде проведен конгрес. В противен слу-
чай влиза в сила клаузата, че министърът 
на здравеопазването свиква конгреса. За-
конът стои над всичко. 

Само шест районни колегии на БЗС са 
провели общите си събрания до провеж-
дането на УС на БЗС на 16.04.2021 г.

От Комисията по нормативните актове 
на БЗС е изработена и внесена в УС на 
БЗС Програма с времеви алгоритъм, кой-
то отговаря на динамичното развитие на 
ситуацията. 

Д-р Светослав Гачев

Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз, 
проведен на 16 и 17 април 2021 г., прие програмата за 

организиране и провеждане на редовния отчетно-изборен 
конгрес на Българския зъболекарски съюз
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  #EDITORIAL

ИДЕ ЛИ ПОСЛЕДНАТА 
ГРАНИЦА?

Американската социална мрежа Фейсбук е на път да раз-
работи интефейс мозък-компютър, свързан директно с 
екрана и предназначен да замени клавиатурата.

Необходими са най-малко пет години, за да пуснат на пазара 
устройство, което да може да пише по 100 думи в минута с реч-
ник от 1000 думи, прогнозира анализатор. Тази невротехноло-
гия би била способна да отгатне не само думите, които искате 
да напишете, но може би и други видове мисли или психически 
състояния.

Чили е на път да стане първата държава в света, приела за-
конодателство за невротехнологиите и вписала в своята кон-
ституция правата на мозъка, или "невроправата", които може 
да поставят началото на една бъдеща юриспруденция в облас-
тта на правата на човека. 

Обсъжданата конституционна реформа има за цел да защити 
"физическата и психологическата цялост" на гражданина, за 
да не може "никоя власт или човек", посредством новите тех-
нологии в областта на човешкия мозък, "да увеличи, намали 
или наруши тази цялост без съответното съгласие".

Текстът, по който има консенсус между различните полити-
чески сили, обяснява, че целта е да бъде защитена "последната 
граница" на човешкото същество: неговия ум.

Чилийските законодатели смятат, че невротехнологиите са в 
състояние да генерират процеси на "четене" и "писане" в мо-
зъка, което би позволило да бъдат записвани мозъчните данни 
на човека и още в близко бъдеще те да бъдат променяни или 
към тях да бъдат добавяни нови. "Ако тази технология може 
да чете (вашите мисли), още преди самите вие да сте осъзнали 
какво мислите, тя ще може и да записва във вашия мозък емо-
ции, мисли, житейски истории, които не са ваши, и мозъкът ви 
няма да е в състояние да прави разграничение дали те наисти-
на са ваши или чисто и просто са изкуствено създадени".

На фона на тези открития чилийският законопроект има за 
цел да уреди правно четири основни сфери: защитата на да-
нните от човешкия мозък (т. нар. "невроданни"), установява-
нето на ограничения за невротехнологиите за четене и най-ве-
че за писане в мозъка, осигуряването на справедлив достъп до 
тези технологии и определянето на граници на "невроалгори-
тмите".

Защото, до едно десетилетие е възможно да се появят човеш-
ки хибриди, с по-голям когнитивен капацитет благодарение на 
невротехнологиите, с идеи и знания, които биха били плод на 
алгоритми.

За да бъде избегната ситуация на "двете скорости", при коя-
то ще има хора с повишени способности и такива без, се смята, 
че тези невротехнологии би трябвало да бъдат правно уредени 
въз основата на универсалния принцип за справедливостта, в 
духа на Всеобщата декларация за правата на човека. 

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

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира дого-
ворните си партньори, изпълнители на извънболнична медицин-

ска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за 
допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 
07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарстве-
ни продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва 
само с електронни  предписания. 

С оглед на това и с цел осигуряване на здравноосигурените лица на ко-
ректно и безпроблемно отпускане на лекарствени продукти, заплащани 
от НЗОК, е необходимо софтуерите на аптеките да бъдат актуализирани 
за изпълнение на електронни предписания, както и магистър фармаце-
втите да бъдат обучени за работа с аптечните програми.

НЗОК няма да заплаща отпуснати лекарствени продукти, по изда-
дени на/след 01.06.2021 г. рецепти на хартиен носител. 

ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК
София

ОТ 1 ЮНИ 2021 Г. 
ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ 

СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Д-р Г. Димов, зам.-председа-
тел на БЗС и председател 
на КРД пред проведеното 

заседание на УС на БЗС: Това, 
което беше главното водещо от ап-
рил 2020 година и основното, на 
което комисията се спря, а също 
и вашата санкция през годината, е 
заплащането на 85 на сто за работа 
при неблагоприятни условия. Това 
беше крайъгълният камък в цели-
те, които трябваше да постигнем. 
Смея да кажа, че те бяха извоювани 
в наша полза.

Това беше основното, което тряб-
ваше да направим. Да запазим това 
заплащане до края на 2020 година и 
то да залегне за 2021 година. 

Постигна се и увеличение на 
цените за дентални услуги с 10 на 
сто, което остана в сила и за 2021 
година. Остана изплащането и на 
85 на сто за работа при неблагопри-
ятни условия. 

За 2020 година за заплащане на 
дентални дейности бяха изплатени 
220 милиона лева при бюджет от 
189 милиона лева. 

При сключването на анекса за 
2021 година основното беше по-
вишението на цените и даване въз-
можност на договорните партньори 
да получават заплащане за работа 
при неблагоприятни условия. 

Изпълнението на бюджета за 
януари 2021 година е 20 милиона 
лева. През миналата година тази 
сума беше 17 милиона лева. 

Ние не знаем до кога ще се из-
плащат тези 85 на сто за работа в 
неблагоприятни условия. Но не 
бива да се разчита единствено и 
само, че при обслужване на един, 

двама или трима пациенти месеч-
но, ще получат 85 на сто от зара-
ботката за миналата година. Има 
такива случаи, които не са малко. В 
момента, в който спре финансира-
нето за работа при неблагоприятни 
условия, малките, а и по-големи 
лечебни заведения няма да получат 
тези пари. Тогава ще бъде истин-
ският фалит. Като председатели на 
районни колегии трябва да преду-
предите колегите си, че независимо 
от състоянието на пандемията, да 
засилят своята дейност. Това пре-
дупреждение обаче ще бъде важно 
за колегите, защото те ще бъдат 
предупредени.

Не можем да ги накараме да въз-
становят стария начин на работа, 
когато трябваше да си изкарват за-
плащането без субсидиране за ра-
бота при неблагоприятни условия. 
Това налага да се мобилизира ра-
ботата в лечебните заведения. Да, 
пациентите се плашат да ходят на 

зъболекар. Вие знаете, че във всич-
ки национални медии по два – три 
пъти трябва да се съобщава, че най-
малката опасност да се зарази па-
циентът от COVID е кабинетът на 
лекаря по дентална медицина. 

Липсата на пациенти до някъде 
се дължи на това, че може би коле-
гите предпочитат да извършват по-
малко работа и да получават субси-
диране. Скоро работата ни няма да 
се нормализира. Страхът у хората 
няма да изчезне веднага. Има мар-
кетинг и мениджмънт. Зная колеги, 
които работят непрекъснато. Няма 
опашки пред зъболекарските ка-
бинети и никога не е имало. Има 
достатъчно пациенти, които трябва 
да бъдат лекувани, а и нашите ко-
леги да получават възнаграждения. 
Моля да предупредите вашите ко-
леги. Техен проблем е да се вслу-
шат или не в това, което им казвате. 

Утре, ако се смени правителство-
то, ще се промени и съставът на 
Надзорния съвет на Националната 
здравноосигурителна каса. Пет от 
членовете на Надзорния съвет на 
касата са от държавата. Вероятно 
ще сменят и шефът на Надзорния 
съвет. На практика ще се получи 
нова ситуация. 

В това се крие опасността за 
всички колеги. Най-голямата опас-
ност е след спирането на субсиди-
ята от 85 на сто за денталната по-
мощ. Тогава ще има неизпълнение 
на бюджета, което по никакъв на-
чин да се компенсира. 

Трябва да предупредите колегите 
да има ритмичност в отчитането и 
да работят.

ЕДНО КЪМ ЕДНО

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С НРД
За 2020 година, в условията на пандемия, за заплащане 

на дентални дейности бяха изплатени 220 милиона лева 
при бюджет от 189 милиона лева. Необходимо е да има 

ритмичност в отчитането на работата

Точка девет от проведения на 
16 април 2021 г. Управителен 
съвет на БЗС бе посветена на 

ХХ юбилеен научен конгрес. Пора-
ди епидемията от коронавирус той 
вече бе отложен веднъж за юни 2021 
г.

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ, пред-
седател на УС на БЗС, припомни в 
своето изказване, че традиционно 
научният конгрес се провежда през 
втората седмица на юни. Досега УС 
не е приел решение за провеждането 
на научния конгрес. През миналата 
година бе прието решение да се от-
ложи провеждането на научния кон-
грес поради пандемията. 

След дълго обсъждане се стигна 
до извода, че до втората седмица на 
юни 2021 година няма да може да се 
подготви нищо окончателно поради 
една единствена причина – не се 
знае какво ще бъде състоянието на 
пандемията през юни, подчерта той. 

Д-р Шарков предложи да се на-
прави по-дългосрочна прогноза 
за развитие на нещата. Например, 
може научният конгрес да се прове-
де през септември.

Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ, 
главен секретар на БЗС направи 
следното изказване пред УС: ХХ 
научен конгрес е различен не само, 
защото е юбилеен. С неговото про-
веждане ще трябва да завършим 
колелото. Според мен, ХХ юбиле-
ен научен конгрес го виждам като 
конгрес на българската наука. Да 
решим да поканим млади колеги 
за участие в конгреса. Наши коле-
ги, които са на работа в чужбина, 
също може да дойдат, ако имат 

възможност. Нали затова приехме 
решение да сключим договор с МУ-
Пловдив. 

Доцент Узунов може да по-
твърди, че проведохме един мно-
го, според мен, смислен разговор с 
представители на Факултета по 
дентална медицина в София. Пред-
стои да проведем разговор с Фа-
култета по дентална медицина във 
Варна. Защо трябва да вървим само 
в една посока? 

Може да организираме смесено 
провеждане на научния конгрес – 
присъствено и онлайн. 

Д-р БОГДАН ДИМИТРОВ се 
обърна към колегите си, членове 
на УС на БЗС: Преди да приемете 
окончателното решение ще ви по-
моля да обърнете вниманието на 
няколко неща.

Конгресът в Бургас е свързан с 
морето. Дали ще бъде в началото 
на сезона или в края на сезона, ще ви 
кажа, че много колеги идват и зара-
ди морето. 

Смятам, че ще бъде добре, ако 
конгресът се проведе преди края на 
септември. 

По мое мнение – след 15 октом-
ври на практика ще бъдем като 
хвърчащ лист от дърво в Поморий-
ския залив. Ще бъдем изключително 
самотни и неатрактивни във всяко 
отношение. Не виждам как и по ка-
къв начин кой ще се присъедини към 
нас. 

Другата възможност е да отло-
жим провеждането на ХХ научен 
конгрес за следващата година. Тази 
възможност не е лишена от логи-
ка предвид не само неяснотата, 

свързана с това как ще се развие 
епидемичната обстановка, но и с 
това кога и по какъв начин ще про-
ведем нашето най-важно събитие, 
а именно редовният отчетно-избо-
рен конгрес. 

Предложението на д-р Димитров 
бе подкрепено и от д-р Румен Тодо-
ров, който каза: В тази несигурност, 
според мен, ще бъде по-добре да 
се отложи ХХ научен конгрес. Ако 
всичко бъде нормално през 2022 
година, ще хвърлим всичко от себе 
си, за да организираме действително 
юбилеен ХХ научен конгрес. 

Д-р МИХАИЛ МИХАЛЕВ също 
подкрепи отлагането на конгреса за 
следващата година, още повече, че 
има четири гласувани форума за кра-
тък период от време през месеците 
септември, октомври и ноември. 

В своите мотиви в подкрепа на от-
лагането на конгреса Д-Р ГЕОРГИ 
СОЙТАРИЕВ приведе довода, че 
по предварителни данни само около 
10% са ваксинираните. Опасността, 
ако нямаме достатъчен брой вакси-
нирани, е по-голяма, допълни той. 

Научният конгрес е част от про-
дължаващото обучение на Светов-
ната дентална федерация, която го 
подкрепя с двама лектори и това е 
завоевание за БЗС.

След направения анализ и оживе-
ната дискусия Управителният съ-
вет на Българския зъболекарски 
съюз прие решение да се отложи 
провеждането на ХХ юбилеен на-
учен конгрес на Българския зъ-
болекарски съюз. Конгресът да 
се проведе на 16, 17 и 18 юни 2022 
година в Поморие.                      ДМ

ЮБИЛЕЙНИЯТ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 -18 ЮНИ 2022 Г.
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В края на 2020 г. Медицин-
ският университет в Плов-
див регистрира уникално 

по рода си дружество за продъл-
жаващо обучение в денталната 
медицина с обещаващото име 
„ПОДЕМ“, по повод на което раз-
говаряме с управителя на „ПО-
ДЕМ“ доц. д-р Силвия Димитро-
ва: 

Какви са целите на друже-
ството и какво ще предложи то 
на българските дентални лека-
ри?

СД: През последните десетина 
години Факултетът по дентална 
медицина (ФДМ) на МУ – Плов-
див концентрира впечатляващ 
технологичен и интелектуален 
ресурс. Бяха създадени високос-
пециализирани центрове (Лазе-
рен център, CAD/CAM център, 
Имплантологичен център), в кои-
то работят професионалисти на 
високо ниво. Тяхната експертиза 
и умения са високо ценени, а ин-
тересът към различните форми на 
продължаващо обучение от стра-
на на колегите е голям. Основната 
цел на дружеството е да предложи 
конкурентен продукт, който да 
отговори на нуждата от “учение 
през целия живот“, каквато е тен-
денцията в Европа и САЩ. В тези 
задачи ние ще си партнираме със 
съсловната ни организация – Бъл-
гарски зъболекарски съюз, както и 
с останалите дентални факултети, 
научни дружества и бизнеса.

Първото събитие организи-
рано от „ПОДЕМ“ е специали-
зиран практически курс по ла-
зерна дентална медицина. Това 
случайност ли е или търсен 
маркетингов ефект?

СД: Това, че първият курс, ор-
ганизиран от дружеството, ще се 
реализира от екипа на Центъра 
по лазерна дентална медицина не 
е случайност, а закономерност. 
ФДМ на МУ – Пловдив закупи 
първия си високоенергиен лазер 
още през 2009 г., след което в Уни-
версита „Адаса“, Израел, бяха сер-
тифицирани наши преподаватели. 
През 2013 г. бяха закупени шест 
нови лазерни апарата, с което Фа-
култетът зае позиция на единстве-
ния университетски център в из-
точна Европа, притежаващ всички 
използвани в денталната практика 
дължини на вълната. Това доведе 
до обособяване на лазерен цен-
тър за научна и учебна работа към 
ФДМ – Пловдив, в който работят 
специалисти от различни катедри. 
Организираните от екипа на Цен-
търа събития винаги са се ползва-
ли с голям интерес, като през го-
дините там са обучавани не само 
български зъболекари, но и колеги 
от Китай, Гърция, Румъния, Ук-
райна, Грузия, Русия и др.

Какви са останалите предиз-
викателства пред „ПОДЕМ“?

СД: Всяка нова технология в 
денталната медицина е предизви-
кателство. Винаги, когато на паза-
ра се появи иновативен продукт, 
в началото има противоречиви 
мнения за него. От една страна е 
производителят, който рекламира 
технологията, а от друга страна 
са скептиците, които го отричат. 
А истината е някъде по средата. 
Най-естественото нещо, когато 
си преподавател в университет (и 
съвместяваш функциите на лекар 
и изследовател), е да проучваш 
задълбочено и критично ново-
стите в професията и после да 

предадеш тези знания на студен-
тите, специализантите, колегите. 
Амбицията ни е в „ПОДЕМ“ да 
поддържаме разнообразна тема-
тична програма, която да предста-
вя именно новостите във всички 
сфери на денталната медицина. 
Освен практически курсове ще 
предлагаме и дистанционни фор-
ми на обучение – уебинари, он-
лайн лекции, конгреси, които 
в контекстта на пандемията от 
COVID-19 стават все по-популяр-
ни и търсени от колегите.

По време на последния УС на 
БЗС, доц. СИЛВИЯ ДИМИТРО-
ВА направи следното изказване: 
В края на миналата година след 
каскада от срещи се регистрира 
дружество - Център за продъл-
жаващо обучение в денталната 

медицина, със 100 на сто соб-
ственост на капитала и еднолич-
на собственост на Медицинския 
университет – Пловдив. 

През април 2020 година бе съз-
дадено с постановление № 61 на 
Министерския съвет, което ре-
гламентира именно дейността 
на университетите и стимулира 
създаването на търговски друже-
ства по съответни направления. 
След провеждането на много сре-
щи в крайна сметка стигнахме до 
тази идея. За университетите 
и за академичните среди това е 
много важна дейност във връз-
ка със следдипломното обучение. 
Специализацията да остане като 
отдел по СДО и да се разграни-
чи продължаващото медицинско 
обучение от СДО. За първи път 
законово и регламентирано се 

направи в Медицинския универси-
тет в Пловдив. 

Има подписано споразумение 
между Медицинския универси-
тет в Пловдив и Българския зъбо-
лекарски съюз. Споразумението е 
подписано от д-р Миланов в ка-
чеството му тогава на председа-
тел на БЗС и тогавашния ректор 
на Медицинския университет. 
Съгласно Закона за съсловните 
организации ние осъществяваме 
като съсловна организация про-
дължаващото медицинско обу-
чение на базата на съответни 
договори, които са факт. Такова 
споразумение вече има подписано.

Поради промяната в обсто-
ятелствата – нов ректор на 
Медицинския университет, на 
ректорското ръководство, на де-
канското ръководство, веднага 
след създаване на дружеството 
беше организирана среща с ръко-
водството на Българския зъболе-
карски съюз. Поради епидемична-
та обстановка – втори локдаун, 
такава среща не се проведе. По-
късно срещата се проведе. 

Позволете ми да подчертая, че 
още от самото начало в работа-
та на този център е заложена 
водещата роля в продължава-
щото медицинско обучение на 
съсловната организация – Бъл-
гарски зъболекарски съюз. Изцяло 
разработената нормативна база 
стъпва върху това. 

Интересът към тези практи-
чески форуми е много голям. Ми-
сля, че срещата протече в много 
добър дух. В срещата взе участие 
и д-р Трифон Антонов в качество-
то му на председател на Районна 
колегия на БЗС – Пловдив. 

НОВИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОБУЧЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА КЪМ  
МУ-ПЛОВДИВ ЗАПОЧНА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

В работата на този център е заложена водещата роля в продължаващото медицинско 
обучение на съсловната организация – Български зъболекарски съюз

Лазерният център към ФДМ Пловдив разполага със седем лазер-
ни апарата с различна дължина на вълната, които покриват целия 
спектър от диагностични и терапевтични възможности

УС на БЗС реши на свое-
то последно заседание да 
подкрепи финансово Ана 

Петре, дете на д-р Цветелина Ге-
расимова от РК на БЗС-Видин, 
която почина тази година.

Д-Р НЕЛИ ДРАГИНОВА, 
председател на РК на БЗС-Ви-
дин: „Районна колегия – Видин, 
бе сполетяна от огромна загуба. 
Почина наша колега – д-р Цве-
телина Герасимова, на 47 годи-
ни, от тежко онкологично забо-
ляване. Ние загубихме колега и 
приятел. Дъщеря й загуби всич-
ко, защото д-р Герасимова беше 
единствен родител на дете в ХІ 
клас. Дъщеря й е на 17 години. 

Д-р Герасимова беше изклю-
чително фин, мил, нежен и дели-
катен човек с много пациенти, с 
добре развита практика. В нито 
един момент не се отказа да ра-
боти. 

Дъщеря й учи в английска 
езикова гимназия. Отдава й се 
изучаването на езици по немски 
и английски език. Иска да кан-
дидатства архитектура. Добро-
волец е към Българския Червен 
кръст. Наистина е прекрасно 
дете. В случая дъщеря й е дос-
татъчно голяма и разумна, може 
да се справи с нещастието, кое-
то я сполетя. Не може сама да се 
справи с предизвикателствата, 
които в момента й са на пътя на 
живота. 

На свое заседание Районна ко-
легия на Българския зъболекар-
ски съюз – Видин, прие решение 
да подпомогна дъщеря й Ана с 
месечна стипендия от 350 лева, 
докато завърши средното си об-
разование – август 2022 година.

Конкретното ни предложение 
към Управителния съвет на 
Българския зъболекарски съюз 

е следното. Съюзът да се при-
съедини към нашата помощ от 
350 лева със сумата от 150 лева 
до август 2022 година. Така ще 
се оформи един месечен доход 
от 500 лева, който би могъл да й 
помогне да си посрещне нуждите 
по дипломирането и кандидат-
студентската кампания. 

Второто ни предложение е 
следното: Управителният съ-
вет на Българския зъболекар-
ски съюз да поеме ангажимент 
за последващо подпомагане със 
стипендия от 200 лева на Ана, 
когато стане студентка. В мо-
мента Ана се нуждае не само от 
емоционална опора. Ние живеем 
в материален свят и трябва да 
има и другия вид опора в живо-
та. 

УС на БЗС прие решение за 
подпомагане на детето на почи-
налия колега. 

ПОДКРЕПА

СТИПЕНДИЯ ЗА ДЕТЕ НА 
ПОЧИНАЛ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА ОТ ВИДИН

  #ПРЕДСТОЯЩО

ККА предложи, а УС на БЗС гласува и прие да акредитира 
предложените от „Център за продължаващо обучение в дентал-
ната медицина“ ЕООД, собственост на МУ-Пловдив, 4 практи-
чески курса за Квалификационната програма по ПМОЛДМ на 
БЗС за срок от 3 години, както следва: 1. „Приложение на ди-
одните лазери в денталната практика“ с лектор доц. д-р Георги 
Томов, дм, с продължителност 6 учебни часа - с 9 кредита за 
участник и с 18 кредита за лектор; 2. „Приложение на Er:YAG 
лазерите в денталната практика“ с лектор доц. д-р Георги То-
мов, с продължителност 6 учебни часа - с 9 кредита за участник 
и с 18 кредита за лектор; 3. „Приложение на МТА-базирани 
материали при трудни ендодонтски случаи“ с лектори доц. д-р 
Георги Томов, дм и д-р Костадин Георгиев, дм, с продължител-
ност 8 учебни часа - с 12 кредита за участник и с 24 кредита за 
лектор; 4. „Ендодонтско лечение –анализ, предимства и недос-
татъци на различни техники за обработка на кореноканалното 
пространство“ с лектор д-р Богомил Андонов, с продължител-
ност 5 учебни часа - с 7,5 кредита за участник, и с 15 кредита 
за лектор.

Предложението бе прието от членовете на УС на БЗС.

АКРЕДИТИРАНИ ОТ  
БЗС КУРСОВЕ В „ЦЕНТЪР 

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОБУЧЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА 

МЕДИЦИНА“ 
В МУ-ПЛОВДИВ



БРОЙ 5, МАЙ 20214

Перфектни естетични реставрации с Charisma Diamond ONE

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

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

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

A

B

C

D

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

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

Оклузални кавитети в различни цветове запълнени с Charisma Topaz ONE Shade


Charisma Topaz One 
Купете Charisma Topaz One 2 шприци х 4 г. 
+ Charisma Topaz 3 шприци х 4 г. цветове по избор 
+ Universal bond 4 ml 

290 лв.




Charisma Diamond One 
Купете Charisma Diamond One 2 шприци х 4 г. 
+ Charisma Diamond 2 шприци х 4 г. цветове A3 и OD 
     /силно флуарисцентан опак дентин/ 
+ Universal bond 4 ml 

335 лв.


Промоции  
пролет – лято 2021

България е единствената страна в Ев-
ропейския съюз, в която лекарите по 
дентална медицина са  включени в 

първата фаза на ваксинирането, припомни 
по време на УС на БЗС, д-р Н. Шарков – 
председател на УС на БЗС. 

По-късно във Франция, Германия, Полша 
започна ваксинирането на лекарите по ден-
тална медицина, защото те не бяха включе-
ни в първата фаза на съответната страна. 

Това, което общественият фонд – НЗОК, 
това, което държавата с подпомагането оси-
гури на лекарите по дентална медицина, се 
случи само в Германия. Друг е въпросът 
кой се е възползвал от всичко това. Разго-
варям с колегите от Германия и ги питам 
дали държавата ги е подпомогнала. Те ми 
казаха: отсвириха ни. И за ваксинацията са 
били отсвирени. Във Франция също са били 
отсвирени. Може да проверите, продължи в 
изказването си пред заседанието на УС на 
БЗС д-р Шарков. 

В страната се записаха за първа фаза на 
ваксинация 3160 колеги. Когато проф. Гигов 
излезе и каза: само трима лекари по дентал-
на медицина са се ваксинирали, се оказа, че 
не е вярно. Ние изпратихме писмо до всяка 
една районна колегия колко от желаещите 
колеги, включени в списъците, са се вакси-

нирали. Оказа се, че 26 на сто от записалите 
колеги са се ваксинирали. Свързах се с проф. 
Гигов и му казах, че има някакво разминава-
не. Тогава той ми каза, че обявените данни 
са били от предходната седмица. Колегите 
бяха ваксинирани с ваксината на Пфайзер. 

СПОРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ 
ДАННИ 4500 СА 

ВАКСИНИРАНИТЕ 
ЗЪБОЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Според официалните данни към 29 април 
13 145 са потвърдените случаи на COVID-19 
при медицинския персонал. Към тези данни 
следва да се добавят обявените от предсе-
дателя на ваксинационния щаб проф. Кра-
симир Гигов за ваксинирани работещи в 
здравната система: - лекари: 35 хил. души; 
зъболекари: 4500; специалисти по здравни 
грижи: 24 500; магистър-фармацевти: 5 хил. 
Под специалисти по здравни грижи се имат 
предвид медицински сестри, лаборанти, 
акушери, рехабилитатори.

Така общият брой на ваксинирани и пре-
боледували (ако се приеме, че в нито един 
случай няма съвпадение между боледувал и 
ваксиниран човек) е 82 145 души.

ВАКСИНАЦИЯ НА  
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

  #БЛИЦ

СЗО: БРОЯТ НА ДИАБЕТИЦИТЕ В 
СВЕТА СЕ Е УВЕЛИЧИЛ 4 ПЪТИ 

Броят на хората с диабет в света се е увеличил четири пъти през последните 40 годи-
ни, каза Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна орга-
низация (СЗО). На 14 април - 100-годишнината от откриването на инсулина, органи-
зацията ще представи глобален договор за борба с диабета, който трябва да стимулира 
усилията за предотвратяване на болестта и да гарантира, че всички, които се нуждаят 
от тях, ще получат лечение.

"Необходимостта от спешни действия за справяне с диабета е по-очевидна от всякога. 
Броят на хората с диабет се е увеличил четири пъти през последните 40 години. Това е 
единственото сериозно неинфекциозно заболяване, при което рискът от преждевремен-
на смърт нараства, а не намалява. Голяма част от хората в тежко състояние в болница 
с COVID-19 страдат от диабет“, каза в изявление ръководителят на Световната здравна 
организация.

Организацията отбелязва, че едно от най-належащите направления в тази посока е 
разширяването на достъпа до диагностика на диабета и лекарства като инсулин в стра-
ните с ниски и средни доходи.

Договорът също така ще се стреми да стимулира прогреса, като определи глобални-
те цели в грижата за диабета. В него ще се съдържа и призив към правителствата да 
изпълняват ангажиментите по включване на профилактиката и грижите за диабета в 
основните здравни услуги и в пакета от

ФАЛШИВИ ВАКСИНИ С  
ЦЕНА 1000 ДОЛАРА ЗА ДОЗА

Фалшиви ваксини срещу COVID-19, представяни за препарати на Pfizer/BioNTech, 
са били открити в Мексико и Полша. Това обявиха от самата компания, цитирани от 
вестник „Уолстрийт джърнъл”.

По време на две независими едно от друго разследвания в двете страни са открити 
шишенца, съдържащи неуточнена лекарствена течност, която е била изследвана от фар-
мацевтичната компания. Оказало се, че в Мексико препаратите, представяни за вак-
сини били с фалшиви етикети, а тези в Полша, съдържали медикамент срещу бръчки.

Близо 80 души в клиника в Мексико сити са били имунизирани с фалшивите вакси-
ни, които стрували по около 1000 долара за доза. Шишенцата, които били съхранявани 
в обикновена хладилна чанта, били и без правилните идентификационни номера, по-
ставяни от производителя. В Полша няма ваксинирани с фалшивия препарат, който е 
бил иззет от апартамента на заподозрян, съобщиха местните власти.

Случаят с фалшивите ваксини на Pfizer/BioNTech е пореден от началото на имуниза-
ционната кампания по света, тъй като препаратите срещу COVID-19  са най-търсената 
в момента стока.
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Цитатът е от лекцията на доц. д-р Ст. Кацаров от състоя-
лият се онлайн форум по ПОЛДМ - 21г. в гр. Варна.

Новото под формата на информационни технологии, 
стоматологично знание, ковидни вариации...не могат да 
имат ограничения. Формите на обучение търпят положи-
телни промени. Влизат в домовете на желаещите.

Със съдействието на проф. д-р Ст. Пеев, Blackboard-ът 
на МУ-Варна бе предоставен безвъзмездно на Колегията 
за провеждане на пролетна онлайн сесия. От името на чле-
новете на РК на БЗС-Варна, изказвам благодарност на ор-
ганизационния комитет в лицето на проф. д-р Пеев, декан 
на ФДМ, доц. д-р М.Георгиева, доц. д-р Ст.Кацаров и д-р 
Читалова.

За РК на БЗС бе първо мероприятие от този род. Може 
би затова стартирахме неправилно, но в отлагането на на-
чалото с час вложихме всичките си организационни уме-
ния и мероприятието протече с интерес и успех. Поздрав-
ления за всички колеги, които в празничния Лазаров ден 
(24 април 2021 г.) застанаха пред компютрите.

Разбира се всяка минута си заслужаваше. 
Първата лекция пред 171-мата участници изнесе доц. 

д-р М.Георгиева на тема: „Употреба на преформирани ко-
ронки като средство за възстановяване в детската дентална 
медицина”.

Лекторката ни запозна с индикациите, контраиндика-
циите, предимствата и недостатъците на преформираните 
метални коронки като средство за възстановяване в детска-

та дентална медицина. Видяхме протоколи за употреба на 
ПМК при ендодонтски лекувани временни молари, молар-
но-инцизивна хипоминерализация и техника на Хол за не-
оперативно повлияване на дентинови кариозни лезии при 
деца с негативно поведение.

Възможността за задаване на въпроси съвсем скъси дис-
танцията между лектор и участници във форума.

Втората лекция: ,,Особености при протезиране на то-
тално обеззъбени пациенти с имплантатно  носени и им-
плантатно задържани конструкции”на доц. д-р Ст.Кацаров 
разгледа ключови моменти:

Подготовка на протетично водено имплантиране, из-
бор на ренгенологичен и хирургичен шаблон. Методи на 
трансфериране, отпечатъчна техника. Триединството от 
височина, равнина и позиция на долната челюст и анализ 
на протетичния риск при пациенти с увреждане на долно-
челюстната става. Надстройки, протезен прототип. Лек-
торът наблегна на възможността да виждаме проблемите, 
преди да са настъпили.

Неизчерпаемостта на такъв тип лекции дава възможност 
за продължения.

Накрая на мероприятието, деканът на ФДМ-Варна анон-
сира следваща среща през есента.

Колеги, ако днес не си научил нещо ново, денят е загу-
бен.

Надявам се да сме научили повече от едно неща!
До нови срещи!

Бавната стоматология може да 
се разглежда като част от дви-
жението за бавен живот – slow 

life, което се опитва да наложи спра-
ведливо отношение и човечност в 
различни сфери като пътуването, 
храненето, модата. Скоро се загово-
ри и за бавна медицина.

Световното движение Slow 
Dentistry има свой нов своеобразен 
стоматологичен кодекс. Той включ-
ва:

• Способността да се създаде 
приветлива атмосфера – добрият 
зъболекар не трябва да кара пациен-
тите да се чувстват под натиск при 
извършване на манипулация.

• Целият екип трябва да има ком-
петентност  и търпение да обясни 
процедурите и да създаде увере-
ност, че пациентите получават най-
доброто за парите си.

• Бавната стоматология насърча-
ва пациентите да си създадат добри 
навици за превантивна всекидневна 
грижа

• Стоматолозите не предприемат 
лечение, без да уведомят пациента 
за възможните дълготрайни после-
дици или усложнения, както и за 
протичането на процеса на лечение-
то.

• Отговорният зъболекар знае, че 
човешката уста е много чувствител-
но място и извършва всички проце-
дури с внимание, за да намали бол-
ката и дискомфорта.

В последно време зъболекарите 
се насърчават да приемат по-бавни 
темпове на работа в своите дентал-
ни практики, за да осигурят по-до-
бре безопасността на пациентите 
и да намалят собствения си стрес, 
свързан с работата. 

Концепцията за бавна стоматоло-
гия е идея на група международни 
клиницисти с визия за изгражда-
не на мрежа от световни дентални 
практики с практикуването на че-
тири универсални ключови прин-
ципа, които всеки пациент може да 
използва като контролен списък. Те 
вярват, че това ще даде възможност 
на пациентите да бъдат уверени в 

своята безопасност, благополучие, 
комфорт и разбиране на лечението, 
когато са на стоматологичния стол. 

Бавната стоматология отразява 
културна промяна в ритъма на жи-
вот като цяло. Самото „бавно дви-
жение“ е реакция на желанията на 
21-ви век за незабавно удовлетворе-
ние, съвременен начин на мислене, 
който крие риск за добрата стомато-
логия и създава стрес за опитващи-
те се да го направят.

Според доклад, публикуван в 
British Dental Journal, в тази година 
на световна пандемия, сред британ-
ските зъболекари се наблюдават ви-
соки нива на стрес и професионал-
но „изгаряне“ (burnout синдром). 

Документът "Проучване на стре-
са, професионалната „изгарянето“ 
и благосъстоянието на британските 
зъболекари" предполага, че бъде-
щите интервенции не трябва да се 
фокусират единствено върху от-
делни решения като управление на 
стреса, но също така да разглеждат 
глобални решения като променящи-
те се аспекти на работната среда. 
Преминаването към по-бавно темпо 
на грижа не само гарантира край-
ната безопасност на пациента, но и 
намалява действията, които причи-
няват безпокойство за практикува-
щите. 

Един от основателите на движе-
нието за бавна стоматология, д-р 
Мигел Стенли, който има повече от 
20 години клиничен опит, разбира 
негативните ефекти от нуждата от 
бързина и за него здравата етика иг-
рае огромна роля в изграждането на 
основа за върхови постижения. 

Той и неговите колеги са разрабо-
тили концепцията за бавна стомато-
логия, за да се борят с въздействието 
върху професията, често под натиск 
да изпълняват и постигат резултати 
незабавно. Той обяснява: „Четирите 
крайъгълни камъка са лесно разпоз-
наваеми и са средство, което позво-
лява на пациентите да влияят върху 
собствената си безопасност и благо-
получие при зъболекаря. Препоръч-
ваме на всички да отделят време да 

обяснят на пациента, да гарантират 
ефективността на упойката и да взе-
мат под внимание всички аспекти 
на хигиената. "Въпреки че можем 
да предположим, че всичко това се 
случва - и в много случаи се случва 
- крайъгълните камъни на бавната 
стоматология насърчават пациенти-
те да поемат известен контрол върху 
назначенията си." 

ЧЕТИРИТЕ 
КРАЙЪГЪЛНИ КАМЪКА

За тези, които се стремят да уве-
рят своите пациенти в качеството 
на техните стоматологични прак-
тики, основателите смятат, че този 
дух създава лесен за следване на-
вигационен инструмент. „Четирите 
крайъгълни камъка“ се основават на 
концепцията за пациент, който зада-
ва следните въпроси: • Дезинфек-
цирана ли е практиката старателно? 
• Обяснени ли са рисковете и дали 
моят пациент е подписал формуляр 
за съгласие? • Действа ли упойката 
ми? • Използва ли се кофердам? 

Вече има няколко известни бри-
тански специалисти сред светов-
ните посланици за бавна стомато-

логия, вдъхновяващи фигури за 
бъдещите поколения зъболекари, 
всички избрани заради репутацията 
си на лидери в бранша. Сред тях са 
стоматолозите д-р Рона Ескандер, 
д-р Корей Фуран, д-р Саймън Чард. 
Обяснявайки застъпничеството си 
за възприемане на промяна в тем-
пото в начина, по който практикува, 
д-р Ескандер обяснява: „След като 
създадох голяма клиентска база 
чрез моята страст и любов към ден-
талната медицина, аз се оказах съ-
крушена и неспособна да се справя 
с нарастващия списък с пациенти. 
Скоро ми стана ясно, че времето 
е това, от което се нуждая, и това, 
което е от съществено значение за 
осигуряване на най-добрата грижа 
за моите пациенти. „След това по-
паднах на „ Бавна стоматология “- 
олицетворение на върховите пости-
жения в стоматологията. Не трябва 
да се правят компромиси. Скоро 
направих активни промени, за да 
гарантирам, че пациентите ми полу-
чават най-доброто. Това е платфор-
ма, която е дългоочаквана и за мен 
е чест да бъда част от нещо, което 
трябва да оформи зъбната сфера 
чрез своя подход, ориентиран към 

пациента. 
С други думи в бавната стомато-

логия се върви към увеличаване на 
времето и усилията за обгрижване 
на пациентите – включително съз-
даване на приятна атмосфера с ус-
покояваща музика, пречистване на 
въздуха с апарати от висок клас и 
т. н.

От своя страна пациентите също 
могат да катализират практиката на 
въвеждане на бавната стоматология, 
като си поинтересуват за използ-
ваните протоколи за дезинфекция, 
например и да задават въпроси във 
връзка с лечението си.

Движението е насочено както към 
зъболекаря, така и към пациента. То 
цели да се подобрят стандартите за 
зъбна грижа и да осигури комфорт, 
безопасност и разбиране.

Д-р Мигел Стенли споделя: „Па-
циентът, а не бизнес моделът, тряб-
ва  да е на първо място. Бавната 
стоматология отразява промяна в 
културата. Това е движение, което 
има за цел да сложи спирачка на за-
бързания ни живот и е антипод на 
съвременното разбиране: „Искам го 
тук и веднага“.

Емилия Караянева

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

БАВНА СТОМАТОЛОГИЯ - ПРОМЯНА НА ТЕМПОТО 
НА ВАШАТА СТОМАТОЛОГИЧНА РАБОТА

Бавната стоматология е ново движение, което се стреми да промени начина, по който 
зъболекарите и пациентите гледат на здравето на устната кухина

ВАРНЕНСКИ ХРОНИКИ

ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ В 
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

,,Тайната на промяната е да фокусираш цялата си енергия не върху 
борбата със старото, а върху изграждане на новото”, Сократ

 #ПАМЕТ

На 29 април 2021 г. се откри паметна плоча в началото на ули-
цата носеща името на д-р Димитър Клисаров

Зрялото поколение зъболекари на Варна имат прекрасен спо-
мен за доц. д-р Димитър Клисаров, основател на Катедрата по 
Лицево челюстна хирургия (ЛЧХ) в гр. Варна. 

Основател на лицево-челюстната хирургия в града, той посве-
щава 50 години от живота си на професията. Започва като учас-
тъков зъболекар в с. Белгун и в с. Гроздево, преди да постъпи в 
Медицинския институт във Варна, първоначално като асистент.

Приятелството му с корифея на ЛЧХ в България – проф. д-р 
Ап. Стратиев, доц. д-р С. Сотиров е пример за колегиалност и 
жизненост във времето. Имах късмета да съм ученичка и на три-
мата. Като добавим проф. д-р Д. Атанасов и проф. д-р Ангел Ба-
кърджиев, това са моите учители, които винаги ще благославям.

През 2012 г. се ситуира улица на неговото име. На 29 април 
2021 г. открихме паметна плоча в началото на улицата. Улицата 
е високо над Варна, така като учителят стоеше! Съседна е на 
УМБАЛ „Св. Марина” и очната клиника „Св. Петка”.

Поклон пред делото на учителя!

Колеги, в тази връзка, да изразим и поклон пред паметта на 
колегите от РК на БЗС – Варна, които вече не са сред нас: д-р Чо-
лаков, д-р Ногалчев, д-р Кискинов, д-р Калева, д-р Маджарова, 
д-р Магамес, д-р Узунова.

Новините от Варна са и хубави, и тъжни, но това е част от пъ-
зела, наречен живот.

Д-р Нева Читалова,
Председател на РК на БЗС – Варна

НА УЧИТЕЛЯ 
С МНОГО ЛЮБОВ
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Във връзка с Писмо от Асо-
циация на естетичните 
дерматолози в България, 

изпратено до председателя на 
УС на БЗС и министъра на здра-
веопазването, относно извърш-
ването на процедури в областта 
на естетичната дерматология 
от лекари по дентална медицина 
предлагаме на вашето внимание 
текста на д-р Карачанов. Той 
имаше възможност да участва 
в последното заседание на УС 
на БЗС, където бе разисквана 
темата. Бе разгледан и Офи-
циален отговор на денталната 
асоциация за лицеви корекции в 
отговор на постъпило писмо, вх. 
№174/16.03.2021 г. от сдружение 
„Асоциация на естетичните дер-
матолози в България“, предста-
влявано от д-р Снежана Атана-
сова.

Хиалуроновата киселина е ес-
тествен междуклетъчен субстрат. 
Всеки един от нас я има в тялото си. 
Сама по себе си тя не представлява 
никакъв риск за здравето и е напъл-
но безопасна. Химичната и струк-
тура е глюкозаминогликан, с други 
думи захар. Тя е най-хидрофилната 
молекула в човешкото тяло, като 
само една на брой увлича със себе 
си до хиляда молекули вода.

В моята практика, както и в тази 
на редица именити колеги, хиалу-
роновата киселина се оказва “извор 
на живот” и спомага за третиране-
то на различни медицински със-
тояния. Поставена върху постек-
стракционни рани тя спомага за 
оздравителния процес, хидратира-
щите й свойства предпазват зъбна-
та алвеола от развитие на алвеолит 
и от части купира боката. Самото й 
присъствие върху раната играе ро-
лята на бариера, непозволяваща пе-
нетрацията на микроорганизми. По 
мои наблюдения размесването на 
изкуствена кост в хирургията с хи-
алуронова киселина почти двойно 
ускорява оздравителния процес и 
подпомага приемането на “чуждото 
тяло” от организма. В съвременна-
та медицина един от най-сериозни-
те проблеми се оказва справянето 
с инфекциите. Периимплантитът е 
често усложнение в стоматологич-
ната практика, а по данни на колеги 

и в практиката с им-
планти на всяка част 
от тялото (тазобедре-
ни, коленни стави и 
др.). В редица случаи 
аз в колаборация с 
д-р Георги Карача-
нов сме постигали 
ненадминати резул-
тати в третирането 
на периимплантит 
без да се е налагало 
премахването на са-
мия имплантат. След 
щателно обработ-
ване на засегнатите 
тъкани отстраняване на гранула-
циите и промивка, в условията на 
пълна асептика и антисептика, сме 
поставяли графт от изкуствена кост 
премесен с хиалуронова киселина 
и собствена кръв от пациента, при 
което е настъпвал пълен оздрави-
телен процес и почти напълно въз-
становяване на костните загуби.

 
ИНТЕРЕСНО Е И 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
ХИАЛУРОНОВАТА 

КИСЕЛИНА В 
ПАРОДОНТОЛОГИЯТА 

След механична каузална тера-
пия и перфектно почистване на 
твърдите зъбни тъкани лично съм 
изпробвал метода на нанасяне 
на хиалуронова киселина в паро-
донталния джоб, в комбинация с 
инжектирането и в папиларната 
зона. Като поддържаща терапия в 
домашни условия на пациентите се 
предписват втривания на продукти, 
чиято основна съставка е хиалу-
ронова киселина (Генгигел и др.). 
Оздравителният процес е в пъти 
по-бърз в сравнение с конвенцио-
налните методи.

Приложенията на тази инова-
тивна и уникална субстанция са 
почти ненадминати и опитите от 
страна на колеги от други профи-
ли да отнемат правото на лекарите 
по дентална медицина да боравят 
с нея е не само необосновано, а  
и опасно. Ще дам пример с най-
обикновен аспирин или всяко едно 
от лекарствата на киселинна осно-
ва, продавани в аптечната мрежа. В 
достатъчна концентрация с всяка 
една киселина може да се постиг-

не пилинг ефект и да 
се отиде в сферата на 
козметиката, но нито 
аспирина, нито което 
и да е друго подобно 
лекарство са забра-
нени за боравене от 
нас, денталните ле-
кари. Прилагането на 
хиалуронови филъри 
в естетиката е само 
част от приложение-
то им. Лекарят по 
дентална медицина 
е напълно подготвен 
и обучен да третира 

както устната кухина и тъканите, 
намиращи се в нея, така и приле-
жащите и тъкани – факт, озаконен с 
придобиването на дипломата от съ-
ответния медицински университет.

Основното поле на изява на ле-
каря по дентална медицина е уст-
ната кухина, наречена на латински 
cavumoris. Тя, от своя страна, се 
дели на cavumorisproprium (съ-
щинска устна кухина), вкючваща 
в себе си венци и зъби орално, 
твърдо небце, език и мек под на 
устната кухина(diaphragmaoris) , 
и vestibulumoris(устно предверие), 
включващо устни, бузи, венци и 
зъбиоткъм  букално и лабиално. 
Външна граница на устното предве-
рие е устната цепка (rimaoris),която 
е представена от горна и долна 
устни, които титулярно спадат в 
основната зона на работа на лекаря 
по дентална медицина. Това доказ-
ва пряко правомощията на лекаря 
по дентална медицина да интерфе-
рира с устните на пациента. 

В официалния документ за 
провоспособност, издаван на все-
ки лекар по дентална медицина 
на територията на република 
България, фигурира, че той е в 
пълните си правомощия да ди-
агностицира и лекува заболя-
вания както на устната кухина 
(cavumoris), така и на приле-
жащите и меки тъкани, костни 
структури и слюнчени жлези. 
Сам по себе си, този документ 
доказва, че лекаря по дентална 
медицина не е ограничен само и 
единствено в зоната на устната 
кухина. 

Слюнчените жлези се делят на 
големи и малки. Големите слюн-

чени жлези се разполагат в анато-
мични зони, съседни, но отделни 
от самата устна кухина. Дентални-
ят лекар не е ограничен да работи 
само и единствено зъби и венци. 
Денталната медицина е комплекс-
на специалност, ангажираща мно-
жество лицеви структури. Всеки-
дневно практиката на денталния 
лекар неминуемо е съпроводена с 
настъпването на усложнения, ня-
кои от които с възможност за фа-
тален край. За предотвратяването 
на най-тежките усложнения в ру-
тинната амбулаторна практика е 
необходимо не само познаването а 
и извършването от страна на лекаря 
по дентална медицина на далеч по-
сложни интервенции от поставяне-
то на ботулинов токсин и хиалуро-
нова киселина. Такива действия, 
включват: трахеотомия, хващане 
на траен венозен път по време на 
периферен съдов спазъм, следене 
на жизнени показатели, обдишва-
не, сърдечен масаж и други.

Лекарите по дентална медици-
на са едни от най-квалифицира-
ните естетици по отношение на 
лицевата зона, поради факта, че 
при възстановяването на захапка-
та на пациент, височината на от-
делните лицеви етажи трябва да 
се познава и да се възпроизвежда. 
За да се извърши тази задача, ле-
карят по дентална медицина тряб-
ва добре да познава правилата за 
биосиметрия и лицевите точки, на 
които тя се подчинява. Например: 
горния лицев етаж, определящ се 
от съотношението между послед-
ната окосмена точка на главата, 
при налично окосмяване (трихион) 
и точката между веждите (глабела) 
трябва да е равен на средния лицев 
етаж, определящ се от съотноше-
нието между глабела и точката под 
носа (субназале). Горен и среден 
лицев етаж от своя страна трябва да 
бъдат равни на долен лицев етаж, 
определящ се от съотношението 
между точките субназале и точка 
на брадичката (гнатион). Трите ли-
цеви етажа трябва да бъдат равни 
на бипупилната линия (хоризонта-
лата, свързваща двете зеници), а тя 
от своя страна трябва да е равна на 
линията на ширината на усмивката, 
заключваща се между ляв и десен 
устен ъгъл в покой. 

Зъбите са основа на устните. Ако 
твърдата основа на устните не е 
възстановена, възможността за ме-
котъканна корекция е обречена на 
крах. Давам пример с построява-
нето на сграда върху неподходящ 
терен. Това са само кратки приме-
ри за естетическата насоченост на 
денталната практика. Няма никоя 
друга медицинска дисциплина, 
изучаваща в такива детайли биоси-
метрията в лицевата зона. 

Материалите на основата на 
хиалуронова киселина са реги-
стрирани като медицинси изде-
лия клас III (особено опасни). 
Лекарят по дентална медицина 
като такъв има правото да ра-
боти с медицински изделия и ле-
карствени продукти.

Ботулиновия токсин е ре-
гистриран като лекарствено 
средство и също няма причина 
денталната практика да бъде 
лишена от него от правна гледна 
точка.

БРУКСИЗЪМ, 
БРУКСОМАНИЯ, ВЕНЕЧНА 

УСМИВКА

Редица стоматологични забо-
лявания, като бруксизъм, бруксо-
мания, венечна усмивка и хипер-
саливация се лекуват именно с 
ботулинов токсин. При всяко едно 
от изброените състояния пациен-
тът търси за помощ лекар по ден-
тална медицина и всеки специа-
лист има правото да окаже помощ 
на засегнатия от съответното за-
боляване човек. По същество, ако 
разполагаме с наличните средства, 
имаме необходимите знания и зако-
на не ни възпира, ние като лекари 
сме длъжни да окажем помощ на 
засегнатите и да възпрепятстваме 
болката и страданието на пациента.

Бих добавил, че към момента 
техниките за работата с хиалуроно-
ви филъри и ботулинов токсин не 
се изучават в учебния план на нито 
една медицинска специалност. Те, 
както много други дейности, са 
обект на следдипломна квалифика-
ция, за която всеки лекар носи ин-
дивидуална отговорност.

Д-р Христо Карачанов, лекар 
по дентална медицина

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФИЛЪРИТЕ НА  
ОСНОВА НА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 

В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

Д-р Христо Карачанов

Интересът към хиалуронова-
та киселина и различните 
възможности за нейното 

приложение расте в световен ма-
щаб още от самото ѝ откриване 
в началото на XX век. Изолирана 
е за първи път от Джон Палмър и 
Карл Майер през 1934 година от 
стъкловидното тяло на телешко 
око, като името ѝ произхожда от 
гръцката дума хиалос, означаваща 
стъклен.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ХИАЛУРОНОВАТА 

КИСЕЛИНА?
 
От химична гледна точка хиал-

уроновата киселина представлява 
дълъг, линеен, водонеразтворим 
мукополизахарид, който се син-
тезира от всички живи организми 

(с изключение на водораслите) и 
изгражда междуклетъчните прос-
транства на всички бозайници.

В най-големи количества се от-
крива в кожата, където се намират 
около 50% от общото количество 
хиалуронова киселина в тялото, 
както и в стъкловидното тяло на 
окото, в синовиалната течност и 
съединителната тъкан, в аортата, 
белите дробове и други органи.

Едно от основните свойства 
на хиалуроновата киселина е да 
хидратира. Тя има възможността 
да свързва голямо количество во-
дни молекули като задържа вода 
около 1000 пъти над собственото 
си тегло. Играе ролята на смазка 
между ставните повърхности и 
има способността да запълва прос-
транството и да осигурява мигра-
цията на клетките в организма.

В човешкия организъм хиалуро-
новата киселина се изгражда от бе-
лътци, наречени хиалуран синтази, 
разположени в плазмената мем-
брана на фибробластните клетки. 
Те удължават хиалуроновата моле-
кула чрез добавяне на захари към 
редуциращия край на полимера. 
Разграждането на ХК се осъщест-
вява от ензими, наречени хиалуро-
нидази. 

При човека те са седем типа, като 
някои от тях имат туморосупресор-
но (туморопотискащо) действие. 

Полизахаридите се катаболи-
зират локално или посредством 
лимфата достигат до лимфните 
възли или чрез общата циркулация 
достигат до чернодробните синуси 
и там се очистват от ендотелните 
клетки. 

Разграждането на хиалуроновата 

киселина се повишава в присъст-
вието на рибофлавин (В-2), изла-
гане на ултравиолетова радиация 
и вируси. 

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
НА ХИАЛУРОНОВАТА 

КИСЕЛИНА 

Различни независими проучва-
ния доказват, че високи дози хи-
алуронова киселина биха могли да 
помогнат за предотвратяване загу-
ба на костно вещество.

Интересно е и приложението 
на хиалуроновата киселина за об-
лекчаване на състоянието интес-
тинален цистит, свързано с болки 
в пикочния мехур. Хиалуроновата 
киселина приложена с катетър в 
пикочния мехур го прави по-малко 
чувствителен на болка като спома-

га за възстановяване на тъканите.9
В клиничната медицина хиал-

уроновата киселина се използва 
като диагностичен маркер при рев-
матоиден артрит, чернодробни па-
тологии и дори рак.

КОГА НЕ Е 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 

ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ХИАЛУРОНОВА 

КИСЕЛИНА? 

Хиалуроновата киселина се счи-
та за сравнително безопасна, тъй 
като естествено се синтезира от 
организма. Поради липса на доста-
тъчно изследвания не се препоръч-
ва прием по време на бременност 
и кърмене, както и при прояви на 
непоносимост, алергии или злока-
чествени заболявания.

ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА – 
МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ

Разграждането на хиалуроновата киселина се повишава в присъствието на рибофлавин 
(В-2), излагане на ултравиолетова радиация и вируси, включително и от коронавируса
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Прекрасен и аристо-
кратичен Пловдив 
тази година вирту-

ално (съобразно Ковид си-
туацията в страната), събра 
общо 516 участници за 4-ти 
Научен конгрес „Наука и 
практика – ръка за ръка“ 
организиран съвместно от 
ФДМ – Пловдив  и РК на 
БЗС – Пловдив . Интерес 
към събитието проявиха 347 
дентални лекари от Пловдив, 
97 студенти и 72 ЛДМ от 16 
РК в страната. Цифрите са 
скучна статистика, но са ре-
ално доказателство за голе-
мия интерес и достойно мяс-
то в научните приоритети на 
колегите към събитието.

Конгресът започна с филм 
за новооткритата Епископ-
ска базилика на Филипопол 
в гр. Пловдив, с прекрасните 
мозайки, събудени от веко-
вете за нов живот и възста-
новени в музей в центъра на 
града за бъдещите поколе-
ния. Видеото е спонсорира-
но и подготвено от фондация 
„Америка за България” и  
любезно ни бе предоставе-
но от Общински Институт 
„Старинен Пловдив” и Об-
щина Пловдив.

Приветствия към участни-
ците отправиха доц. Весели-
на Кондева – Декан на ФДМ 
Пловдив и д-р Трифон Анто-
нов – Председател на РК на 
БЗС-Пловдив. Те споделиха, 
че въпреки трудностите по 
време на епидемия, органи-
зационният и научният ко-
митет се радват за осъщест-
вяването на Конгреса в тази 
обстановка. Постарали са се 
лекциите и курсовете да са 
съобразени с желанията от 
попълнените анкети от ко-
легите. Обща надежда е, че 
тръгвайки от началото -  ръка 
за ръка, камъче по камъче, 

Конгресът вече има достой-
но място в научния календар 
от събития на продължава-
щото обучение на лекари по 
дентална медицина.

Видеопоздравление отпра-
ви и Председателят на УС на 
БЗС – д-р Николай Шарков.

В предконгресните съби-
тия се проведе теоретико 
– практически курс „Прило-
жение на лазери в дентал-
ната практика“ с клинична 
част и водещ  доц. д-р Георги 
Томов, дм.

Успоредно с лекционната 
програма имаше присъстве-
ни курсове на теми: „ При-
ложение на МТА – базира-
ни при трудни ендодонтски 
случаи“ с лектори доц. д-р 
Георги Томов, дм и д-р Кос-
тадин Георгиев, дм;  „При-
ложение на Er:YAG лазерите 
в денталната практика»- те-
оретико-практически курс 
с клинична част и „Ендо-
донтско лечение – анализ, 
предимства и недостатъци 
на различни техники за об-
работка на кореноканалното 
пространство“ с лектор д-р 
Богомил Андонов.

Присъствената форма бе 
съобразена с всички необ-
ходими мерки според епиде-
мичната обстановка.

В основната лекционна 
програма първи лектор бе 
гост  от Русия – д-р Юлия 
Козлова. Тя говори за Er: 
YAG лазери в ендодонтското 
лечение.

В първия конгресен ден 
бяха представени и девет 
орални презентации, които 
предизвикаха заслужения 
интерес на участниците.

Събитието продължи на 
следващия ден с гост -  лек-
тор в онлайн пространство-
то бе доц. Енис Реджеб, дм. 
– лицево–челюстен хирург, 

преминал през школата на 
МУ в Анкара и Египет, а по-
настоящем асистент в Тето-
во в Република Северна Ма-
кедония с тема „Усложнения 
при денталните импланти“.

Увеличаващият се инте-
рес към лечение с имплан-
тати наложи и увеличаване 
на броя на имплантатните 
системи и оттам и на броя 
поставените имплантати. 
Това съответно доведе и до 
увеличаване на риска от ком-
прометирани участъци и ус-
ложнения.

Цел на лектора бе да под-
помогне ежедневната прак-
тика със своя опит, като спо-
дели голям брой клинични 
случаи с коментар как да се 
справяме с проблемите, като 
се опитваме да ги сведем до 
минимум.

Проф. Методи Абаджиев 
дм, дмн от ФДМ при МУ – 
Варна бе подготвил лекция 
на тема „Дигитализация в 
денталната имплантология – 
митове и реалности“.

Широкото навлизане на 
дигитализацията в различ-
ните съвременни технологии 
не подмина и денталната 
медицина и може би най – 
напред навлезе в протетич-
ната дентална медицина и  
имплантологията. Дори се 
твърди, че за последното де-
сетилетие оперативната тех-
ника в денталната импланто-
логия търпи революционна 
промяна.

Използването на СВСТ, 
интраорален скенер, спе-
циализиан софтуер за пла-
ниране на позицията на им-
плантите, 3D принтер или 
CAD/CAM за изработва не 
на навигационен шаблон, 
предварително изработване 
на  индивидуални абатмъни 
и конструкции, днес са ру-

тинна практика.
Макар и навлизането на 

дигиталните технологии 
проф. Абаджиев подчерта, 
че не трябва да се пренебрег-
ва индивидуалният подход 
към всеки клиничен случай, 
което би довело до риск от 
неуспешно лечение. 

Презентацията на проф. 
Абаджиев бе увлекателна 
и полезна с всеки споделен 
клиничен опит, което наложи 
да се удължи предвиденото 
време, за да се довършат ко-
ментираните клинични слу-
чаи.

Доц. Мирослава Динкова 
– ортодонт от ФДМ – София 
подчерта в своята лекция, 
че навлизането на дигитал-
ните технологии също е до-
вело до нова философия в 
цялостното диагностично, 
клинично и лабораторно 

лечение. Представени бяха 
предимствата на лечението 
с ДЕНТАЛАЙН – алайнери 
като модел за контролиран, 
предвидим и естетичен орто-
донтски лечебен подход.

Проф. Нешка Манчорова, 
дм от ФДМ -  Пловдив напра-
ви критичен анализ на сред-
ствата за херметизация на 
корено – каналната система 
с акцент върху биокерами-
ките в ендодонтията, тяхната 
фармакодинамика и механи-
зъм на действие. С предло-
жените клинични подходи 
практикуващият лекар по 
дентална медицина може да 
се подпомогне в избора му за 
лечение при необходимост 
от херметизация на корено – 
каналната система.

Интересът към лекцията 
на проф. Манчорова бе съ-
пътстван от множеството 

адекватни въпроси от коле-
гите, на които проф. Манчо-
рова търпеливо и компетент-
но даде ясни отговори.

Финалът бе с темата за 
здравето на устната кухина с 
екип от д-р Седеф Рахвали-
ева, д-р Ваня Липчева и д-р 
Венцеслав Станков.

Трябва да се отбележи 
перфектната организация на 
цялото мероприятие и еки-
път, който е постигнал това, 
заслужава поздравления.

Станалият вече традицио-
нен конгрес „Наука и прак-
тика – ръка за ръка” завърши 
с прекрасното видео за ан-
тичните красоти на Пловдив.

Да пожелаем успех и над-
граждане на постигнатото в 
следващото, юбилейно пето 
издание!

Д-р Юра Пандушева

4-ТИ НАУЧЕН КОНГРЕС

НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА

Голямата епископска базилика в Пловдив

Подуване на лицето след ваксинира-
не с коронавирусната ваксина на 
"Бионтех"/"Пфайзер" и съвет за на-

блюдение за редки тромбози при тази на 
"Джонсън и Джонсън" ще бъдат добавени 
към лекарствените им описания. Това е пре-
поръката на комитета за безопасност на Ев-
ропейската лекарствена агенция (ЕМА).

Според експертите на агенцията "същест-
вува поне умерена възможност за наличие 
причинно-следствена връзка между вакси-
ната на "Бионтех"/"Пфайзер" и докладвани-
те случаи на подуване на лицето при хора с 
дермални филъри".

Новият страничен ефект не променя съот-
ношението между риск и ползи от ваксините, 
които според ЕМА многократно надвишават 
вероятността от появата на странични реак-
ции след имунизацията.

Към характеристиките на продукта и в ин-
формационната листовка на ваксината срещу 
COVID-19 на "Джонсън и Джонсън" ще бъде 
добавена препоръка за активно наблюдение 
в продължение на три седмици след вакси-
нацията за признаци на тромбоза и тромбо-
цитопения. Лекарственият регулатор на ЕС 
по-рано посочи, че в много редки случаи се 
наблюдават необичайни кръвни съсиреци 
след ваксинация, след като за 6 такива беше 
съобщено в САЩ при 7 млн. направени дози. 
Новото при ваксината на "Джонсън и Джон-
сън" ще е добавянето на съвет за наблюдение 
при пациенти, диагностицирани с тромбоци-
топения или имат тромбоемболия, без огра-
ничения за използването на ваксината.

Комитетът за безопасност продължава да 
изучава сигналите за миокардит (възпаление 
на сърдечния мускул) и перикардит (възпа-
ление на мембраната около сърцето), докла-
двани след ваксинация с иРНК ваксините, 
особено с препарата на "Пфайзер". Засега 
данните не позволяват да се направи извод, 
че те са свързани с имунизацията, се казва в 
становището на комитета за безопасност на 
ЕМА, но от производителите е поискано да 
да наблюдават за подобни оплаквания, както 
и да предоставят на европейския лекарствен 
регулатор допълнителни анализи на данни, 
включително анализ на информация за таки-
ва инциденти по възраст и пол.

Компанията "Астра Зенека" трябва да 
предостави допълнителни подробни данни 
за случаи на синдром на Гилен-Баре (GBS), 
докладвани след ваксинация, ако има такива. 
GBS е нарушение на имунната система, кое-
то причинява възпаление на нервите и може 
да доведе до болка, изтръпване, мускулна 
слабост и затруднено ходене. GBS е бил 
идентифициран по време на процеса на раз-
решение за пускане на пазара на ваксината 
като възможно нежелано събитие, изисква-
що специфично наблюдение на безопасност-
та. Сега компанията трябва да докладва дали 
то се наблюдава при вече ваксинираните с 
препарата хора.

Междувременно властите във Великобри-
тания обявиха, че на жени до 40-годишна 
възраст няма да бъде предлагана ваксината 
на "Астра Зенека", за която беше потвърден 
незначителен риск от тромбози.

ПОДУВАНЕ НА ЛИЦЕТО ПРИ ХОРА 
С ДЕРМАЛНИ ФИЛЪРИ, НОВ 

СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ НА ВАКСИНАТА НА 
"БИОНТЕХ"/"ПФАЙЗЕР"
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гр. София 02/865 70 31; 0884/90 18 02; 
Североизточна България 0884/16 35 52; 

НОВО

Естетични решения, 
разработени съвместно със Style Italiano

        

White Dental Beauty 
САМО в 2 СТЪПКИ
можете да трансформирате усмивките 
на пациентите си.

Оценете точно 
с LM-Arte Cusp Misura!

Професионална 
избелваща система

САМО 2 
ИНСТРУМЕНТА
за всички възстановявания

LM Arte SOLO
  Anterior 
  Posterior

e-mail: office@vilem-bg.com      www.vilem.bg

Официален дистрибутор

Централна и Южна България 0887/85 26 33; 
Югозападна България 0887/85 23 50
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ 

ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL: 
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С 

ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9373 ДУШИ!

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

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

ПРОДАВА

Продавам офис-50 кв. м., под-
ходящ 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 помещение и 
тоалетна с отделна умивалня. Обез-
опасен, на партерен етаж с отделен 
вход. Цена – 69 900 евро, като е въз-
можен коментар на цената. Тел: 0889 
50 28 40.

Продавам/давам под наем апар-
тамент 94м2 със статут на дентален 
кабинет. Самостоятелен вход; час-
тично обзавеждане. гр. Варна ж.к. 
„Вл. Варненчик“ тел. 0888951294

Продавам стоматологичен стол и 
машина “Медиа7”. – София. Стома-
тологичен шкаф ШЕХЕЗЕ. Тел. за 
връзка 0879 380 954

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

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

Продавам стоматологичен юнит ( 
ЮС - 7 ) с периферия и компресор. 
Телефон за връзка: 0878550208,  Гр. 
Пловдив 

Продавам стоматологичен юнит 
FOSHION в отлично състояние с ком-
пресор и дентален рентгенов кугел 
РС-8, цени по договаряне. гр. Плов-
див, телефон за контакт: 0887650375.

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

Продавам посетителски модул с 3 
места, метален здрав скелет цвят ме-
талик и устойчиви на дезинфекция 
седалки от плътна пластмаса, цвят 
графит, дължина 160см, шир.48см 
и вис. на седалката 42см.,може да 
се постави плот масичка на мяс-
тото на едната седалка, гр. София 
0878778012.

Продавам шкаф за инструменти и 
материали с плот устойчив на влаж-
на дезинфекция ,цвят светло сив, 
вис.110см,шир.100см, дълб.36см,на 
колелца, предните са заключващи 
се,6бр.чекмеджета по10см и 2бр.по 
23см. Помощен шкаф на колелца с 
плот устойчив на влажна дезинфек-
ция, с размери 45/45см, 4бр.чекме-
джета по 10см и 2бр. по15см,цвят 
светло сив, гр. София, 0878778012.

Продавам стом.стол ZC9200,горно 
окачване, с периферия, вграден ска-
лер, ръкохватка въздух/вода с лед 
светлина Lucani ,функция. затопля-
не на водата, турбина със светлина; 
италиански шлаухи на периферия-
та лесно подвижни, може и без на-
конечници. Компресор безмаслен 
Dentsan150l с обезшумителна кутия, 
стол за стоматолога, в отлично със-
тояние, малко употребявани, догова-
ряне, 0878778012,гр.София

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

Продавам амалгамобъркачка с 
дозатор, стоматологична масичка и 
ултразвук - Телефон: 0898/ 740 145 

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

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

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

Продавам апартамент от 58 кв.м. 
на 1-ви етаж, обособен като два 

дентални кабинета, работещи и в 
момента. Практиката е от 1992г. Гр. 
Пловдив, ул. ”Лазар Стоев” № 1. За 
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29

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

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

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

Продава се стоматологичен каби-
нет (оборудван) Център, гр. Пловдив 
55000 EUR (1100 EUR кв. м.);  Ква-
дратура: 50 кв. м.; Вид строителство: 
Тухла 

Телефон за контакт: 0888 626883  
Продавам стоматологична маши-

на ЮС 7М с компресор и допълни-
телно оборудване.

Описание: Стоматологина машина 
(стоматологичен стол) ЮС 7М с ком-
пресор и допълнително оборудване 
включено в цената: - Автоклав Каво 
Kavoklave 2100 - цена отделно - 1000 
лв.

- Апарат за почистване на зъбен 
камък - цена отделно - 200 лв. - Фо-
тополимерна лампа - цена отделно - 
100 лв. - Стоматологична машина с 
компресор - цена отделно - 1000 лв. 
Общо всичко комплект - 2200 лв. За 
информация: 0898 750932

Продавам Атоклав Fushion 
FE3017S. Ползван, в много добро 
състояние. Цена по договаряне. Те-
лефон: 0885255130, Весела Зашева 

ДАВА ПОД НАЕМ:

Отдава смяна под наем, в нова 
клиника-ВДент, Варна. За контакти: 
0876744070 , д-р Василева.

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

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

Давам кабинет под наем, рабо-
тещ от 1992г. в апартамент на 1-ви 
етаж в едно с друг работещ кабинет. 
Гр. Пловдив, ул. ”Лазар Стоев” № 1.

За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 
76 29

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

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

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

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

ТЪРСИ:

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 контак-
ти: 0887 58 22 95

Търся да закупя стоматологи-
чен кабинет в град Варна. тел. 0883 
309233

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на Д-р Атанаска Колева и Д-р Галина 
Петкова, като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

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

годишнини на д-р Георги Онтев, д-р Илия Попов, 
д-р Светослав Спасов, д-р Наталия Жингова, д-р 
Бойко Златков, д-р Румен Дупаринов, Д-р Георги 
Панчев и д-р Лили Кацарска,  като им пожелава  
здраве, много късмет, лично щастие, истински 
хора до тях, чудесни мигове, много лични и про-
фесионални успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

Долната камара на герман-
ския парламент гласува от-
мяна на редица коронави-

русни ограничения за хора, които 
са ваксинирани срещу новия коро-
навирус или са го преболедували, 
предаде ДПА. Новата мярка позво-
лява на тези хора да се срещат без 
ограничения в броя на участници-
те в тези събирания, а освен това 
няма да бъдат броени при събира-
ния с неваксинирани, тоест ще се 

гледа само броят на неваксинира-
ните при проверка дали са спазени 
лимитите за брой участници, уточ-
нява БТА.

В подкрепа на отмяната гласува-
ха партиите от управляващата коа-
лиция, както и Зелените и партия 
„Левите“. Либералната Свободна 
демократична партия се въздържа, 
а крайнодясната „Алтернатива за 
Германия“ гласува „против“.

Ако мярката бъде приета и в гор-

ната камара, тя може да влезе в си-
лаведнага.

Гласуването идва в момент, ко-
гато броят на новозаразените в 
Германия бележи спад, а ваксина-
ционната кампания напредва с до-
бро темпо.

Над 8% от германците вече са 
изцяло ваксинирани, а над 30% са 
получили поне една доза ваксина, 
като сега темпото на ваксиниране 
е над 1 милион дози на ден.

ГЕРМАНИЯ ОТМЕНЯ COVID 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВАКСИНИРАНИ 

И ПРЕБОЛЕДУВАЛИ
Темпото на ваксиниране е над 1 милион дози на ден

Националният 
ваксинационен щаб реши:
l Ваксината на AstraZeneca не се 

прилага при жени под 60-годишна 
възраст с повишен риск от тромбози 
и/или анамнеза за тромбоцитопения.
l Всички лица, получили първа 

доза от ваксината на AstraZeneca, 
които не са проявили сериозни неже-
лани лекарствени реакции, могат да 
се имунизират с втора доза от същата 

ваксина.
l Лицата, които са ваксинира-

ни с първа доза на ваксината на 
AstraZeneca и не желаят да получат 
втора доза от същата ваксина, мо-
гат да получат доза от ваксината на 
Pfizer/BioNTech не по-рано от 84 дни 
след първата доза на AstraZeneca. 
Тогава имунизацията се счита за за-
вършена.
l При лица, заболели от 

COVID-19 след прилагане на първа 
доза от ваксините с двудозов режим 
на имунизация, втората доза вакси-
на се поставя не по-рано от 6 месецa 
след лабораторно потвърждаване на 
диагнозата.
l Преболедували от COVID-19 

могат да се ваксинират с пълна иму-
низационна схема не по-рано от 3 
месеца след лабораторно потвържда-
ване на диагнозата.

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
ВАКСИНАТА НА ASTRA ZENECA 

В БЪЛГАРИЯ

НОВ ТЕСТ ИЗСЛЕДВА КЛЕТЪЧНИЯ 
ИМУНИТЕТ ПРИ КОВИД 

Нов високонадежден тест ще 
могат да си направят паци-
ентите в Пловдив и София. 

Резултатите дават яснота каква е 
клетъчната памет на преболедува-
лите COVID-19 и дали при следва-
ща среща с вируса организмът ще 
може да реагира адекватно.

Д-р Екатерина Петкова споде-
ли, че този тест е предназначен за 
хората, които са преболедували, 

ваксинирани или са се срещали с 
COVID-19.

Д-р Петкова сподели, че при 
резултатите от вече направените 
излседвания се наблюдава по-яс-
но изразен клетъчен имунитет при 
ваксинираните лица в сравнение с 
тези, които се срещали с Ковид и 
дори са изкарали тежко заболява-
нето и подчерта, че предстои да се 
установи колко траен е този иму-

нитет.
Резултатите излизат след 48 

часа, хубаво е да са минали поне 
3 часа от събуждането, за да няма 
фалшиво положителни резултати 
заради нивата на мелатонин.

Все още няма данни колко дълго 
продължава имунитетът след пре-
боледуване или ваксиниране, каза 
д-р Петкова.

Цената е 280лв.

В Израел бяха закрити двете последни отделения 
за пациенти с COVID-19, съобщи Ynet News, 
цитирана от news.bg.

Заболяемостта в страната рязко се е понижила с 
осъществяването на интензивната кампания за вакси-
нация. Така специализираните отделения са останали 
почти без пациенти. Медицинският център "Гилел 
Яфе" в град Хадера и медицинският център "Барух 
Паде" в Тверия са били единствените COVID-отделе-
ния в страната, които все още работеха до днес, когато 
са били закрити.

През декември в страната започна активна нацио-
нална кампания за ваксинация и вече са имунизирани 
81% от населението. 

От началото на кампанията до сега по една ваксина 

ИЗРАЕЛ ЗАКРИ  
ВСИЧКИ КОВИД ОТДЕЛЕНИЯ

са получили 9.29% от населението, а изцяло ваксини-
рани с две дози 1.95% от населението.

Общо за целия период на пандемията до сега Бълга-
рия е дала 15518 жертви, а Израел 6345.
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