
БРОЙ 6   ГОДИНА XIV ЮНИ 2021 ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ЕЗИКЪТ – ОГЛЕДАЛО НА ОРГАНИЗМА
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Хора от всички възрасти могат да имат 
различни нарушения по и в езика поради 
лоша орална хигиена, инфекции, гене-
тично предразположение, авитаминози, 
лекарствен прием, храносмилателни 
проблеми, промени в диетата, както и 
различни локални или общи заболява-
ния. Най-честите нарушения на езика са 
обложен език, глосит, географски език, 

космат език, скротален език. Повечето 
промени причиняват само лек диском-
форт и умерени промени във външния 
вид.
Измененията на езика могат да са вроде-
ни или придобити - те често са първа или 
ранна изява на редица заболявания. 
Обложен език се наблюдава при инфек-
циозни заболявания...
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
БРУКСИЗМЪТ И 
БРУКСОМАНИЯТА - БИЧОВЕ 
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК

Парафунцкия или вреден навик се нарича 
нервно-рефлекторна двигателна реакция 
на лицево-челюстните мускули. Тази ре-
акция се характеризира с продължително 
редуващо се движение, което не е свързано 
с дъвкателна или говорна функция.
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ИЗВЪН КАБИНЕТА
ПРЕД ХРАМА НА 
ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ КРИЛЕ

Извънредно положение, работа в специ-
фични условия, неадекватни изисквания 
от агенции с неуточнени параметри, пра-
вителствена криза… На този сив фон моят 
екип реши да си създадем красиво наше 
цветно петно. 

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 
НА ДЕНТАЛНА СТУДЕНТСКА 
АСОЦИАЦИЯ - СОФИЯ
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ЕДИН ЗЪБОЛЕКАР РАЗКАЗВА
Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ 
ОПИСА В МОНОГРАФИЯ 
СЪЗДАВАНЕТО НА НЗОК
Здравната реформа в България, създаването на НЗОК 
и последващото развитие на здравеопазването у нас 
са подробно разгледани в създадената от д-р Илко 
Семерджиев монография по темата. Тя е с обем от 233 
страници и в нея бившият здравен министър представя 
въвеждането на здравното осигуряване у нас...

ФДМ - СОФИЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 #КАЛЕНДАР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
УС на БЗС взе решение Отчетно-изборният кон-
грес на БЗС да се проведе на 29-30 октомври 2021 
г. в к. к. „Пампорово“.

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.

ИЗМЕНЕНИЕТО  
В НАРЕДБА № 4, 
позволяващо рецепти на хартиен носител е 
публикувано в Държавен вестник. В чл. 70, ал. 1 
се създава изречение второ: „Предписването на 
лекарствен продукт по реда на чл. 6 се извършва 
с рецептурна бланка на хартиен носител или с 
електронно предписание.“

ТРАДИЦИОННИЯТ 
СЕМИНАР НА  
РК НА БЗС – ПЛОВДИВ  
СЕ ОТЛАГА ЗА 2022 Г.
Традиционният семинар на РК на БЗС – Пловдив, 
обявен за 24, 25 и 26.09.2021г. в Тракийска рези-
денция „Старосел” се отменя за 2022г. след писмо, 
получено от хотела за невъзможност за провежда-
не на мероприятието.

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.

С радост съобщаваме, че на 07.06.2021г., в трета 
аудитория на Факултета по Дентална Медицина 
към Медицински Университет- София, се проведе 
Учредително събрание на Дентална Студентска 
Асоциация – София.

ВСЕКИ ЗДРАВНООСИГУРЕН ЩЕ 
ПОЛУЧАВА НА ТЕЛЕФОНА СИ 

ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТЕНИ КЪМ 

ЗДРАВНАТА КАСА ДЕЙНОСТИ

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. СЕ НАВЪРШИХА 115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗС
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ВЛЕЗЕ В СИЛА  
РЕГЛАМЕНТЪТ НА ЕС ЗА 
МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Регламентът на ЕС за медицинските изде-
лия вече е в сила за всички държави от 
Евросъюза. Той влезе в сила на 26 май 
2021 г., за което съобщиха от Европейска-
та агенция по лекарствата (ЕМА).
Регламентът за медицинските изделия 
(РМИ), приет през април 2017 г. ...
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
БЗС ОТ 19 ЮНИ 2021 Г.

Всеки пациент, след идентификация чрез 
ПИК на НАП или уникален код за дос-

тъп (УКД) на НЗОК, ще има възможност да 
получава на телефона си чрез приложението 
информация за извършени медицински дей-
ности или изписване на лекарства, напълно 
или частично заплащани от касата, и да из-
праща обратна връзка до НЗОК, ако забеле-
жи нередности – ако не е бил на преглед или 
не е получил лекарства от аптеката и т.н.

Допълнението към вече съществуващото 
приложение ще влезе в сила до края на юни.

Така всеки здравноосигурен има възмож-
ността сам да контролира дали са използвани 
по предназначение парите му за здраве.

България в момента е в зелената зона 
по отношение на епидемията от ко-
ронавирус. Сред първите области, в 

които имаше рязко намаляване на случаите 
бе и Бургас. Там се проведе и последното 
заседание на УС на БЗС с уважение и съ-
образяване с противоепидемичните мерки.

На него бяха разгледани въпросите за 
предстоящия НРД, като специално внима-
ние бе отделено на изпълнението до момен-
та, както и възможните прогнози. 

По тази основна точка от дневния ред 
докладваха д-р Георги Димов и д-р Нико-
лай Шарков. Бе представен и разгледан 
Проектът на БЗС и БЛС за Методика за 
заплащане при неблагоприятни условия за 
работа, на базата на изпратените писма от 
НЗОК за Методика за изменение и допъл-
нение на Методиката. 

НЗОК излезе с предложение да се от-
менят 85 % от заплащанията, на база за 
неблагоприятни условия за работа (НУР), 
определени с анекс към НРД през 2020, 
като предлагат 10% за НУР върху реално 
отчетените дейности. Пример - ако ЛДМ 
е изработил за месеца 500 лв. то ЛДМ ще 
получи 550 лв. Предлага се Методиката да 
влезе в сила от 01 май 2021.

В отговор Български лекарски съюз и 
Български зъболекарски съюз излязоха 
с общо становище, което гарантира, че 
практиките, които работят ще продъл-
жат да бъдат подпомагани. Контрапред-
ложението на Съсловните организации е 
да не се намалява подпомагането от 85 % 
на лечебните заведения, като се поставя 
изискването за минимален долен праг на 
отчетената за месеца дейност - 50 % от 
базовата стойност на дейността.

В писмото изрично се подчертава, че в 
случай на влошаване на епидемичната об-

становка, принципите, залегнали в методи-
ката следва да се актуализират своевремен-
но.

Право на заплащане по т. 3 от Методи-
ката, при НУР, по повод на епидемична-
та обстановка, получават само тези из-
пълнители, чиито стойност на отчетена 
дейност за съответния месец на 2021 г. са 
не по-малки от 50% от съответната опре-
делена базисна стойност на дейността им 
през 2021 г.

Конкретният размер на сумата се из-
числява като разлика между 85% ба-
зисна стойност на дейностите за 2021 г. 

и стойността на отчетената дейност за 
съответния месец, която не може да е по-
малка част от 50% от базисната.

Д-р Г. Димов, председател на КРД, при-
помни, че за 2020 г. има намаление на обе-
мите изпълнени дейности заради епидеми-
ята. Би могъл да бъде изпълнен бюджетът, 
но ако няма нова екстремна ситуация. 

Д-р Димов коментира, че се обмисля, при 
липсата на контакт с пациенти поради епи-
демията, при проверка от страна на НЗОК 
да се коригира начина на извършване на 
проверките. 

На стр. 2

Съвместното предложение на БЛС и БЗС е да се запази заплащането от 
85% за неблагоприятните условия на работа (НУР), като се постави 
минимален долен праг на отчетената месечна дейност от 50% от 

базовата стойност на дейността им
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От стр. 1
При възникналата дискусия д-р 

Е. Атанасова, председател на РК 
на БЗС-Хасково обърна внимание 
на това да не се задържат от ко-
легите книжки на пациенти, ако е 
необходимо да се снимат и да се 
предоставят при проверки, като 
се подчерта, че 101 е сред основ-
ните проблеми.

Необходимо е да се дефинира 
точно и фактическата грешка. 

Съвместното предложение на 
БЛС и БЗС е да се запази запла-
щането от 85% по НУР, като има 
долен праг на отчетената месечна 
дейност от 50% от базовата стой-
ност на дейността.

От 1 юни 2021 г. 50% трябва да 
се изработва.

Бе подчертано, че Методиката 
не е част от НРД, а е в прерога-
тивите на Надзорния съвет на 
НЗОК. При промяна на епиде-
мичната обстановка, ще се прего-
варя отново, подчерта отново д-р 
Димов.

Три месеца след евентуална от-
мяна на епидемичната обстанов-
ка НЗОК са длъжни да изплащат 
за дейността.

БЗС се справя с най-тежките 
условия за работа в своята дей-
ност, като бе направено немисли-
мото за защита на съсловието. 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

УС на БЗС взе решение Отчет-
но-изборният конгрес на БЗС 
да се проведе на 29-30 октомври 

2021 г. в к. к. „Пампорово“. 
Д-р Светослав Гачев, председа-

тел на КНА, представи проекта 
за дневен ред, като предложи да 
се гласува допълнителна точка 
1 за промяна на Устава на БЗС, 
касаеща мандатите на новоизбра-
ните председатели на РК на БЗС. 
Промяната се отнася за чл.26 и 
е свързана само с епидемичната 
обстановка при пандемия.

УС утвърди да се гласува за по-
реден път чрез електронна систе-
ма за гласуване.

ЛЕКАР ПО 
ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА НА 
РК НА БЗС

Церемонията по награждаване 
на Лекар по дентална медицина 
на РК на БЗС ще бъде проведена 
по време на Научния конгрес на 
БЗС през 2022 г., съгласно на ре-
шението на УС на БЗС.

ДОКЛАД 
НА КДППЗ

Управителният съвет изслу-
ша доклад на КДППЗ за про-
ведени срещи, взети решения 
и резултатите от тях, като по 
точката докладва д-р Валентин 
Павлов.

За въпроси свързани с Нацио-
нална здравна информационна 
система докладваха д-р Бисер Бо-
тев, д-р Николай Шарков. В ре-
зюме може да се каже, че за поре-

ден път БЗС трябваше да пребори 
системата и успя. 

За публичната част на регистъ-
ра на БЗС говори д-р Станчева-
Забуртова, зам.-председател на 
БЗС и председател на КРЧ. Ре-
гистърът е капитал за съсловната 
организация и той трябва да бъде 
съответно подреден и защитен.

Бе представен доклад за прове-
дени срещи с представителите на 
Факултетите по дентална меди-
цина. Коментар относно създава-
не на нови Факултети по дантал-
на медицина и интриги относно 
позицията на УС на БЗС, негови-
ят председател, главен секретар и 
зам.-председатели направиха д-р 
Николай Шарков и д-р Борислав 
Миланов

Пред Управителния съвет бяха 
представени и новоизбрани пред-
седатели на РК на БЗС след про-
ведени Отчетно-изборни събра-
ния по места.

Новоизбрани председатели 
на РК на БЗС от проведените 
последни събрания за следващ 
мандат

• РК на БЗС Варна преизбра за 
втори мандат д-р Нева Читалова.

• РК на БЗС Кърджали избра за 
председател д-р Снежана Косто-
ва.

• РК на БЗС Монтана избра за 
председател на Районната коле-
гия д-р Николай Василев.

• РК на БЗС-Разград избра за 
председател д-р Мариета Стефа-
нова.

• РК на БЗС-Шумен избра за 
председател Гергана Велинова.

  #EDITORIAL

ЗА НЯКОЛКО 
РАЗПИЛЕНИ ТЕСЕРИ 

ОКОЛО ИЗВОРА  
НА ЖИВОТА

  #ПРЕДСТОЯЩО

l По време на Управителния съвет на БЗС, проведен на 19 
юни, бяха предложени и приети следните дати на провеждане 
на национални и регионални форуми по дентална медицина, 
организирани от Районните колегии на БЗС.

l Национален форум по дентална медицина „Мадарски кон-
ник“, организиран от РК на БЗС-Шумен ще се проведе от 4 до 
6 февруари 2022 г. в гр. Шумен.

l Национален форум по дентална медицина, организиран от 
РК на БЗС-Сливен ще се състои от 25 до 27 март 2022 г. в гр. 
Сливен.

l За останалите традиционно провеждащи се форуми ще бъде 
подадена информация своевременно и съобразно епидемична-
та обстановка в страната.

Думата „тесер“ („тесери“ в мн. ч.) означава отделно ка-
мъче, обикновено с формата на куб, което се използва за 
създаването на мозайка.

В последната година и половина животът ни прилича на мо-
зайка с разпилени камъчета. Дано вече да е дошло време да 
подредим правилно нещата. Да се възползваме от моментното, 
надявам се, разпиляване и да направим картина, която ни пра-
ви удовлетворени, щастливи, справедливи и успешни. Картина 
като тази в сцената „Изворът на живота“ от мозайката в Епис-
копската базилика в Пловдив. 

Липсата на присъствени събития изправя всеки автор пред 
проблема с онагледяването, защото съвременният информацио-
нен свят, е преди всичко картина, а съдържанието сякаш оста-
ва на по-заден план. Проведеният он лайн дентален конгрес в 
Пловдив ме накара да търся „картина“, която да насочи към 
събитието, макар и индиректно. 

Историята е прекрасен учител, стига да поискаме. В Епископ-
ската базилика, която бе наскоро открита, има всичко, което да 
ни помогне да се замислим и да подредим своите тесери във вид 
на приоритети, стремления, ценности, плюс красота.

Във втория пласт мозайки са изобразени над 100 птици от 12 
вида. Паунът е най-впечатляващия от тях и заема централно 
място в сцената „Изворът на живота“. През Античността паун-
ът символизирал безсмъртието – идея, възприета и в раннохрис-
тиянското изкуство. Над стоте вида птици образуват символич-
на картина на Райската градина, вечният стремеж на човека.

Кой събра разпилените камъчета на мястото обитавано от 
четвърти век, разрушавано, палено, застроявано, използвано 
дори за некропол до края на четиринадесети век, за да ни ги 
покаже в цялата им прелест по един прекрасен начин.

Стотици хора от различни възрасти и професии посветиха 
безброй часове доброволен труд, за да почистят тонове пръст, бу-
рени и средновековни боклуци от място преминало през спира-
лата на 17-вековна история. В противен случай разноцветните 
камъчета можеха още да са скрити под многовековната пръст.

Едно общо дело, което позволи подови мозайки с площ над 
2000 кв. м. да бъдат показани, като това е най-големият запазен 
на място мозаечен под на раннохристиянска базилика от IV-V 
век в Европа.

В храмовете в планината Небо (Синай) в Израел, където 
Мойсей се изкачва, за да види за първи път с очите си Обето-
ваната земя и в запазения от пясъците на пустинята и възроден 
от френски археолози град Джераш в Йордания, мозайките са 
впечатляващи, но не са толкова големи и мащабни. Казвам го 
и от лични впечатления. В съседна Македония, близо до град 
Битоля, мозайките от Хераклея Линцестис също впечатляват 
с динамика и майсторство на картината, но тези в Пловдив…

Мозайките от първия пласт са изработени на основата на ези-
ческото изкуство и изобразяват главно геометрични компози-
ции. 

Херакловият възел символизирал плодородие, а по-късно ста-
нал символ на вечната любов и сега се използва в направата на 
бижута и за украса.

Соломониевият възел е израз на идеи като безсмъртие, вечна 
любов и вярност.

Кантосът е съд за вода или вино и символ на Извора на жи-
вота.

Седемнадесет века по-късно стремежите, желанията и симво-
лите на хората са едни и същи, само „религиите“ са различни.

Отидете, вижте, почувствайте и се насладете. В годината на 
епидемията се появи и нещо съградено с мисъл и умение, и за да 
пребъде красотата във вечността.

Емилия Караянева, доброволец за 
каузата и главен редактор на в. „ДентаМедика“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
БЗС ОТ 19 ЮНИ 2021 Г.

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД
Национален форум по Дентална медицина гр.Банско – 01-03.10.2021 год.

01.10.2021 г.
14.00 – 16.30 ч. Настаняване и регистрация
16.30 – 17.00 ч. Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
17.00 – 18.30 ч. „ Рецепта за успех в ендодонтияна”
 Лектор: Д-р Божидар Кафелов

02.10.2021 г.
7.30 – 8.30 ч. Регистрация
8.30 – 10.00 ч. „Грешки в превенцията и профилактиката на пародонталните заболявания ”
 Лектор: Д-р Борис Раденков 

10.00 – 10.15 ч. Търговска презентация  

10.15 – 11.45 ч. „ Безметални възстановявания – новият протетичен стандарт?”
 Лектор: Доц.Д-р Тодор Узунов,дм
11.45 – 12.15 ч. Търговска презентация

12.15 – 13.45 ч. Обяд на блок маса

13.45 – 14.00 ч. Търговска презентация
14.00 – 15.30 ч. „ CAD/CAM изработени апарати в ежедневната ортодонтска практика”
 Лектор: Доц.д-р Владимир Петрунов,дм

15.30 – 15.45 ч. Търговска презентация
 
15.45 – 17.15 ч. „ Затваряне на разстояния между фронталните зъби чрез директни 
 и индиректни техники. Минимално-инвазивни концепции.”
 Лектор: Д-р Иван Райчев

17.15 – 17.30 ч. Търговска презентация
17.30 – 19.00 ч. „Хирургични аспекти в общата дентална практика” 
 Лектор: Проф.д-р Павел Станимиров,дм

20.00  – 01.00 ч. Гала вечеря

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Такса участие – 45 лв.
2. Такса участие членове на РК-Благоевград 25 лв.
/разликата се поема от РК на БЗС-Благоевград/ 
3.Такса онлайн излъчване – 45 лв.

РК на БЗС гр. Благоевград си запазва правото за промени в прогамата при необходимост.
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ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТО 
УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ДЕНТАЛНА 

СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ - СОФИЯ
С радост съобщаваме, че на 

07.06.2021г., в трета ауди-
тория на Факултета по Ден-

тална Медицина към Медицински 
Университет- София, се проведе 
Учредително събрание на Дентал-
на Студентска Асоциация – София.

В качеството на учредители при-
състваха Йоан Стоев, Афродита На-
умова, Борислав Атанасов, Деница 
Николова и Александър Стоянов. 
Специални гости на събитието бяха 
проф. Божидар Йорданов, д-р Нико-
лай Шарков, проф. Лаура Андреева, 
доц. Тодор Узунов, доц. Емилия Ка-
рова, проф. Христина Михайлова и 
доц. Антоанета Млъчкова.

Церемонията бе открита с при-
ветствена реч от учредителите, а 
след това своята подкрепа изрази-
ха проф. Йорданов, д-р Шарков, 

доц. Узунов, доц. Емилия Карова и 
проф. Лаура Андреева, които поже-
лаха успех на ръководството.

По време на събранието бяха 
обсъдени съставът на Управител-
ния съвет и предложение за устав, 
които бяха приети единодушно. За 
ръководните длъжности на асоциа-
цията бяха избрани Йоан Стоев за 
председател, Афродита Наумова за 
заместник-председател, Борислав 
Атанасов за секретар, Деница Ни-
колова за връзки с обществеността 
и Александър Стоянов за касиер.

Сред формулираните в устава 
цели на асоциацията са защита и 
отстояване правата и интересите на 
студентите по дентална медицина, 
подпомагане на научната, социал-
ната и кръжочната им дейност, из-
дигане на престижа на МУ-София 

и образованието по дентална меди-
цина в България на локално, нацио-
нално и международно ниво, както 
и промотиране на оралното здраве.

Дентална Студентска Асоциация 
– София ще работи усилено за ук-
репването на връзката на ръковод-
ството със студентското съсловие 
и стимулирането на студентите 
да заемат активно отношение към 
своето обучение. Дейността на 
ДСА – София ще започне с начало-
то на новата учебна година, когато 
студентите по дентална медицина 
от Медицински Университет – Со-
фия ще имат възможност да се за-
познаят с асоциацията и да вземат 

участие в първите мероприятия. В 
близките седмици ще бъде поста-
вено началото на подаването на 
молби за членство, а по-късно чле-
новете, които изявят желание, ще 
имат възможността да се включат 
в организацията на предстоящите 
събития. За повече информация, 
следете фейсбук страницата на 
асоциацията, а своите въпроси и 

идеи можете да изпращате на sofia.
dentalsa@gmail.com.

Дентална Студентска Асоциация 
– София благодари на ръководство-
то на ФДМ за подкрепата и пожела-
ва успешна лятна сесия на студен-
тите по дентална медицина!

Деница Николова, студент 
4ти курс  

Връзки с обществеността

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

�����������

WHITEsmile® 
made in Germany

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

Cara i700   
Cara i500

Cara i500 и Cara i700 са перфектна и 
мощна Hardware и Software комбинация.
Cara i500 и Cara i700 са бързи, леки, цвет-
ни скенери изключително лесни за упра-
вление, със софтуер с отворена систе-
ма, без годишна абонаментна такса.

Новите приложения включват:
 Medit compare - това приложение помага да се анали-

зират всякакви 3D данни, включително и сканирани и те 
да се сравняват един по един или в комплект. 
Това позволява на потребителите да извършват раз-
лични измервания, анализи и трансформации.

 Medit Smile Design - потребителите могат да пра-
вят дизайн на усмивката на пациента като работят в 
2D мащаб използвайки готови шаблони за зъби. Те има 
възможност да ги персонализират  като цвят, форма, 
местоположение и мащаб с множество инструменти

 Medit Ortho Simulation - симулирайте траектория-
та на движение на зъбите според информацията за фор-
мата и създайте няколко възможни сценария на изход, 
като коригирате позиционирането на всеки зъб.

 Medit Crown Fit - извършете лесно тест за ажусти-
ране на дигиталната корона, като проверите подравня-
ването между препарираните зъби и данните за фрезо-
ваната конструкция в няколко прости стъпки.

Интраорални скенери разкриващи пълния 
потенциал на Вашата клиника.
Cara i500 и i700 предлагат лесно навлизане 
в дигиталната медицина заради своята 
бързина, точност и достъпност.

29 000 лв

36 000 лвCara i700 Kакво е новото?

Създаване на редактираща функция iScan: тя дава 
възможност при сканиране на препарираните зъби 
да се добавят допълнителни контролни точки за 
автоматично или ръчно редактиране на маргинал-
ната линия
Анализ на undercut зоните. Тази функция ви позво-
лява да анализирате областта на подмолите въз 
основа на посоката. Можете да зададете посоката 
чрез два метода (автоматична или ръчна посока).
Анализ на оклузията тази функция показва вся-
какви несъответствия между долната и горната 
челюст.
Автоматично подравняване – Cara i500 софтуер 
за сканиране автоматично регистрира оклузията 
чрез просто сканиране на захапката.
Функция автоматично или ръчно подравняване 
и съчетаване на данните от сканираните абат-
манти и скан бодита. Възможност за използване на 
библиотека със зъби, библиотечните данни могат 
да се използват по-надолу по веригата за дизайн на 
конструкцията.
Повторно сканиране: можете да маркирате дадена 
зона, която не одобрявате, да я изрежете и пов-
торно да сканирате само нея. Софтуерът автома-
тично ще съчетае данните.

 25% по-малък и 12% по-лек от i500.
 11 микрона точност на цяла челюст.
 Времето за обработка на сканирането е 2 пъти по-бързо.
 Сканира до 70 кадъра в минута.
 Прозорецът за сканиране е увеличен със 7%, като същевре-

менно се запазва малкият размер на скенерната глава.
 UV-C Вътрешен светодиод за подпомагане на 

стерилизацията, вградена в скенера.
 Главата на скенера  може да се завърти на 180°

CARA i500 и CARA i700 
Част от възможностите на софтуера:
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Хора от всички възрасти мо-
гат да имат различни нару-
шения по и в езика поради 

лоша орална хигиена, инфекции, 
генетично предразположение, 
авитаминози, лекарствен прием, 
храносмилателни проблеми, про-
мени в диетата, както и различни 
локални или общи заболявания. 
Най-честите нарушения на езика 
са обложен език, глосит, географ-
ски език, космат език, скротален 
език. Повечето промени причиня-
ват само лек дискомфорт и умере-
ни промени във външния вид.

Измененията на езика могат да 
са вродени или придобити - те 
често са първа или ранна изява на 
редица заболявания. 

Обложен език се наблюдава при 
инфекциозни заболявания (про-
тичащи с повишена температура 
и тежко общо състояние), при 
остри и хронични възпаления на 
стомаха и червата. Налепът пред-
ставлява олющен епител, левко-
цити, бактерии, храна. Обичайно 
е езика да има много тънък налеп 
в краищата и малко по-дебел в 
центъра и в основата. Обикно-
вено налепът на езика е тънък, 
прозрачен и бял, но бледо-жълт 
и малко по-дебел слой по гърба 
на езика също може да има при 
здрави пациенти. Според някои 
автори налепът по езика отразява 
здравето на далака и стомаха. Ос-
вен това той е показател за остро 
заболяване, като настинки и хра-
носмилателни проблеми. Дебел 
бял налеп може да бъде признак 
на дехидратация или гъбична ин-
фекция, бактериален свръхрастеж 
или автоимунно възпалително за-
боляване. При прием на антибио-
тици се получава дисбактериоза и 
по езика често се проявява налеп, 
причинен от Candida инфекция. 
За възникването на налепа пома-
га намаленото слюноотделяне, 
както и ограничената употреба на 
твърда храна. Жълтеникав налеп 
върху езика се приема за да е бак-
териална или гъбична инфекция в 
устата, стомашен рефлукс.

Страничен ефект от прием на 
лекарства съдържащи бисмут е, 
че езикът може да се окаже вре-
менно черен. При консумация на 
кафе, пушенето или дъвченето 
на тютюн може да оцвети езика 
кафяво. Космат език може да се 
наблюдава след прием на антиби-
отици.

Дебел сивокафяв налеп се сре-
ща при тежки инфекциозни забо-
лявания. При коремен тиф той е 
обложен с кафяв налеп, като вър-
хът и краищата му остават сво-
бодни. При скарлатина в първите 
дни езикът е обложен, а след това 
налепът се изчиства и той изглеж-
да червен с набъбнали папили. 

При остър гастрит езика е обло-
жен, има лош вкус и дъх в устата, 
а при хроничен гастрит е различ-
но обложен, но може да бъде из-
гладен, сух и зачервен.

При рак на стомаха и при сте-
снение на пилора има плътно зло-
вонно облагане на езика.

У много болни след резекция 
на стомаха езикът атрофира, из-
глажда се и се зачервява. При за-
болявания на червата, протичащи 
с диария, често се наблюдава об-
ложен, сух език, изгладен, лъскав, 
лакиран.

При затруднено изхождане ези-
кът се облага с лек белезникав 
налеп, който е най-силно изявен 
в средата на езика. Страничните 
части са свободни и зачервени.

Чернодробният език се наблю-
дава при някои хронични черно-
дробни заболявания (най-често 
при чернодробна цироза). Езикът 
е зачервен, изгладен, намален по 

обем. След чернодробна транс-
плантация в около 40% от паци-
ентите се наблюдава скротален 
език.

Малиновият език при скарлати-
на е зачервен, лъскав и изгладен, 
като подобен изглежда при недо-
имък на витамини от групата В, 
пелагра, анемии, железен дефи-
цит, хронични диарии, употреба 
на антибиотици и сулфонамиди.

Твърде честа находка е сухият 
език. Той се наблюдава при остри 
инфекции, повишена температу-
ра, загуба на течности (изобилни 
диарии и повръщане) и бъбречна 
недостатъчност.

Изглаждането на езика обикно-
вено се съпровожда с нарушение 
на вкуса и с неприятно парене.

Уголемен език, който поняко-
га едва се побира в устата и е с 
характерни отпечатъци от зъбите 
по ръбовете, се наблюдава при 
хроничен гастрит, употреба на 
медикаменти (напр. някои про-
тивоепилептични средства) и 
най-често при микседем. В някои 
случаи върху езика се образуват 
единични или множествени силно 
болезнени язвички с характерно 
зачервени краища. У много болни 
измененията на езика се съчета-
ват с изменения по лигавицата на 
устата и венците.

Китайската медицина свързва 
заболяванията в различни части 
на тялото с промени върху ези-
ка (фиг. 1). Коренът на езика е 
огледало на бъбречни и чревни 
заболявания и на заболявания на 
пикочния мехур. В средината част 
на езика се проектират заболя-
вания на слезката и на стомаха, 
напред към върха му – на белите 
дробове и сърцето, а в странична-
та част – на черния дроб.

Според японски изследователи 
(фиг. 2) върхът на езика отразява 
състоянието на дебелото черво и 
на колон десценденс, а средната 
част – на тънките черва. Коренът 
на езика – езофагуса, гърбът – 
черния дроб, панкреаса и стома-
ха.

Известно е, че обложеността на 
езика (налепът върху езика) може 
да бъде различно изявена — от 
тънка млечна пелена, до дебела, 
трудно отстранима мръсно кафя-
ва покривка, често свързана с не-
приятна миризма от устата.

Съществуват различни системи 
и индекси, отразяващи денталния 
статус, хигиената на устната ку-
хина, състоянието на венците, мо-
билността на зъбите, но по ден-
талните въпросници рядко можем 
да намерим индексна система, 
отразяваща състоянието на езика.

В литературата се открива 
връзка и между болки в гърба и 
средната линия на езика(Фиг 3 - 
ayurveda.newage.bg)

Цветът, ръбовете, формата, тек-
стурата и влажността, налепи на 
езика могат да бъдат ключови в 
определянето на здравословно 
състояние(фиг 4 и 5 - ayurveda.
newage.bg)

Владимир Панов

ЕЗИКЪТ – ОГЛЕДАЛО НА ОРГАНИЗМА

Фиг. 1. Промени по езика и засягане на органи според китайската 
медицина 

Фиг. 2. Промени по езика и зася-
гане на органи според японски 
изследователи

Фиг 3. Болки в гърба и средната линия на езика
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 БРУКСИЗМЪТ

е парафункционална реак-
ция на скърцане със зъби, 
която се получава при хо-
ризонтални движения на 
долната челюст, под дейст-
вието на силно напрегна-
тите дъвкателни мускули. 
За бруксизма е характерно 
нощното стискане и скърца-
не със зъби. Зъбите и зъбни-
те редици на двете челюсти 
са силно притиснати и при 
плъзгателно движение се 
чува характерното „скърца-
не със зъби“.

Най-често скърцането се 
проявява през нощта, и мно-
го от пациентите дори не 
подозират, че имат проблем. 
Според различни данни от 
бруксизъм страдат  между 3 
и 10 % от хората, като най-
често засегнатите са деца.

Въпреки множеството 
изследвания,  точните при-
чините за бруксизма не са 
напълно известни.

Често скърцането със 
зъби се наблюдава при паци-
енти с дефекти в строежа 
на лицевия скелет, нару-
шена захапка и патология 
на ставите, съединяващи 
долната челюст с темпорал-
ната кост. Някои ортодонти 
обаче са на мнение, че ув-
режданията на темпорално-
челюстните стави не са при-
чина за поява на бруксизъм, 
а по-скоро следствие от на-
лягането, упражнявано вър-
ху зъбите при скърцане. Си-
лата на притискане между 
двете челюсти е от 150 до 
180 кг, което е  шест пъти 
по-силно, отколкото при дъ-
вчене на храната.

Бруксизмът нерядко се 
среща и при пациенти с из-
разена свръхчувствител-
ност на зъбите към топло и 
студено.

Като предпоставка за 
нощното скърцане със зъби, 
някои лекари считат и пони-
женото ниво на захар в кръв-
та (хипогликемия), свърза-
но с понижена функция на 
надбъбречните жлези.

При децата, които в срав-
нение с възрастните са 
по-чувствителни към вся-
какви емоционални натовар-
вания и стресови ситуации, 
бруксизмът е и по-често сре-
щано състояние.

Според проучване, пуб-
ликувано в специализира-
ния годишник Journal of 
Dentistry for Children, око-
ло 38% от децата скърцат 
със зъби. Средната възраст, 
на която се появява този на-
вик е 3 години и половина, 
а средната възраст, на която 
детето спира да го прави е 6 
години. Въпреки това про-
блемът се среща при хора от 
всички възрасти и раси.

Предполага се, че има 
и определена генетична 
предразположеност. При 
голям процент от децата, 
които скърцат със зъби през 
нощта, някой от родителите 
е имал същия проблем в да-
ден етап от живота си.

Ортодонтите успокояват, 
че епизодичният бруксизъм, 
възникнал след лечение на 

зъбите и поставяне на ко-
ронки, например, не е опа-
сен, преминава бързо и не 
води до трайни увреждания 
на зъбите.

Ако скърцането и при-
тискането на зъбите не бъде 
овладяно, повърхността им 
се наранява и абразира, по-
явяват се микро пукнатини и 
зъбите трайно се увреждат. 
При децата, чиито челюсти 
все още се оформят и разви-
ват, зъбите могат да излязат 
от зъбната редица и захапка-
та им да се деформира.

С годините нарушението 
в работата на темпорално-
челюстните стави, води до 
поява на болки в шията и 
главата. В тежки случаи, 
когато скърцането е толкова 
силно, че влошава качест-
вото на съня, се проявява и 
склонност към суицидност.

Бруксоманията предста-
влява парафункционална ре-
акция на стискане на зъбите, 
но в статично положение, 
без движение на долната че-
люст. Дневното стискане със 
зъби е бруксомания.

Причините за бруксизма 
и бруксоманията могат да 
бъдат:

• Стрес;
• Вредни навици;
• Анатомични предпос-

тавки;
• Глисти, тетанус

СТРЕСЪТ

Не малко са професиите 
и ежедневните ситуации, в 
които стресът се проявява. 
При пилоти, спортисти и 
треньори по време на със-
тезание, студенти в тежка 
изпитна сесия, при военни 
в трудна ситуация. Някакъв 
вид фобия, стрес, умствена 
или физическа преумора, 
пренапрежение могат да от-
ключат една парафункцио-
нална реакция като тази при 
бруксизма.

 
ВРЕДНИ 
НАВИЦИ

Многократно повтаря-
щото се парафункционално 
движение може да се прово-
кира от най-различни драз-
нители в будно състояние, 
преди и по време на сън. 
Такива са, например, захап-
ването на долната устна или 
езика, засмукване на бузите, 
на малки предмети, гризе-
не на нокти, смукането на 
пръст. Вредните навици най-
често са следови рефлекси 
от детската възраст, които у 
възрастния могат да отклю-
чат бруксизъм или бруксо-
мания.

 
АНАТОМИЧНИ 

ПРЕДПОСТАВКИ

Има хора, които имат го-
леми дъвкателни мускули. 
Те се водят „масетерен тип“ 
и при тях мускул масетер, 
отговарящ за затварянето 
на устата, е силно развит. 
Това най-често се среща при 
едри мъже. Този тип хора са 
предразположени към раз-
витие на парафункционално 

натоварване на мускулите, 
което води до бруксизъм и/
или бруксомания, абразия 
на зъбите.

 
ТЕТАНУС И 

ГЛИСТИ

Най-често при деца, при 
които има дразнене и болка 
в поразени вътрешни органи 
от паразити-глисти, тетанус. 

Стискането или скърца-
нето със зъби може да се 
прояви през деня, по време 
на работа или през нощта, 
по време на сън. При стис-
кане рецепторите в пародон-
та се възбуждат и изпращат 
сигнали по аферентните пъ-
тища до централната нервна 
система (ЦНС). Обратно, по 
еферентните пътища прис-
тигат ответни сигнали, кои-
то поддържат дъвкателните 
мускули във възбудено, на-
прегнато състояние. Това 
води до анемизиране на пе-
риодонталните тъкани и ув-
реждане на рецепторите. 

Най-често на парафунк-
ционалната реакция реаги-
рат твърдите зъбни тъкани, 
които поради движенията 
на долната челюст се изтри-
ват. На второ място реагира 
пародонта на зъбите с раз-
витие на резорбция на ал-
веоларната кост и поява на 
патологична подвижност на 
зъбите.

При страдащите от 
бруксизъм и бруксомания 
основните симптоми се про-
явяват главно сутрин, след 
сън и това са: главоболие, 
шум в ушите, болки при 
дъвчене. Пациентите се оп-
лакват от чувствителност 
на зъбите при вдишване на 
студен въздух, пиене на сту-
дена или гореща напитка, на 
сладко, на кисело.

Когато пораженията са 
предимно в твърдите зъбни 
тъкани, при интраорален 
преглед от дентален лекар, 
се наблюдават процеси на 
зъбна абразия и последваща 
атриция. Това са процеси на 
изтриване на зъбния емайла 
на зъба, а при задълбочава-
не на процесите до изтри-
ване и на част от дентина. 
Главно на тези деструктив-
ни процеси се дължи чувст-
вителността на зъбите.

При бруксомания поради 
процес само на стискане, 
без триене на зъбите, се ус-
тановява вертикална загу-
ба на твърди зъбни тъкани. 
Докато при бруксизма се на-
блюдава изтриване на носе-
щите туберкули, горе-линг-
вални, долу-вестибуларни, 
на режещия ръб на резците 
и върха на кучешките зъби, 
диастема и треми.

Важно е да се знае, че 
при бруксизъм и бруксома-
ния с времето се понижава 
височината на захапката с 
няколко мм. Чрез палпация 
може да се усети силна на-
прегнатост на дъвкателните 
мускули, които са твърди, 
сякаш са „бомбирани“. 

Сутрин, след сън, някои 
пациенти се оплакват от 
схващане на дъвкателните 
мускули, затруднено първо 
раздвижване на долната че-

люст, което може да се при-
дружава с болка.

Главоболието, неразполо-
жението, отпадналостта и 
липсата на апетит съпътст-
ват парафункционалните 
процеси.

МЕТОДИ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

ПРИ БРУКСИЗЪМ 

Основните цели при лече-
нието на бруксизъм включ-
ват овладяване под контрол 
или отстраняване (в най-
добрия случай) на причи-
ните, довели до развитието 
на състоянието, скъсяване 
давността на симптомите и 
намаляване на пораженията 
върху зъбните структури.

За целта често е необхо-
дима съвместната колабора-
ция между лекар и стомато-
лог, тъй като за постигане на 
добри резултати обичайно 
терапията е комплексна.

ТЕРАПЕВТИЧНИ 
МЕТОДИ

Шини и разделите за 
уста: налични са различни 
модели (с различни харак-
теристики, дизайн и изра-
ботка), като някои от тях се 
поставят само върху горната 
редица, други се поставят и 
върху долната редица, като 
основната им цел е предпаз-
ване на зъбите от триенето 
и ограничаване на пораже-
нията по емайла. При някои 
модели основната цел е ре-
лаксация и намаляване на 
мускулния тонус, отпускане 
на захапката и предпазва-
не от скърцане със зъби по 
този начин

Корекция на захапката: 
наличието в отклонения в 
подредбата на зъбите може 
да се счита за причина за 
поява на бруксизъм, когато 
липсват други причини за 
възможната поява на със-
тоянието. 

Лечение на дентални 
проблеми: редица сериоз-
ни дентални проблеми и 
заболявания могат да ста-
нат причина за скърцане 
със зъби. При провеждане 

на подходящо лечение се 
наблюдава отшумяване про-
явите на състоянието

Лечение и контрол на 
заболявания, отговорни за 
появата на бруксизъм: при 
редица заболявания в хода 
на болестта е възможна по-
ява на бруксизъм, като та-
кива например са болест на 
Паркинсон, деменция, гас-
троезофагеална рефлуксна 
болест, епилепсия, сънна 
апнея и други, като при под-
ходяща терапия се овладя-
ват симптомите на болестта, 
включително и скърцането 
със зъби

Когнитивно-поведенче-
ска терапия: методиката 
представлява своеобразна 
комбинация между класиче-
ска психотерапия и поведен-
ческа терапия, като лечение-
то е строго ориентирано към 
конкретна проблематика и 
цели промяна в мисленето 
на пациента, което да доведе 
до промяна в поведението и 
по този начин да се прекъс-
не порочния кръг между не-
гативни мисли и породеното 
от тях поведение. Този вид 
терапия подпомага изграж-
дането на здравословни 
навици и поведение, бързо 
разпознаване на негативни-
те мисли и може да се при-
ложи успешно при брукси-
зъм, дължащ се на стрес и 
тревожност

Психотерапия: целта на 
психотерапията е лечение 
на подлежащи тревожност, 
панически атаки, натрупан 
стрес и някои психични 
и личностови разстрой-
ства, довели до появата на 
бруксизъм

Лечение с ботокс: бо-
токсът намира приложение 
и за лечението на брукси-
зъм, като при някои пациен-
ти се постигат изненадващо 
добри резултати. Използват 
се малки количества, като 
целта е забавяне на актив-
ността или парализа на оп-
ределени мускули, отговор-
ни за нощния бруксизъм. 
Методът не е панацея и не 
действа при всички пациен-
ти, но редица специалисти 
съобщават за изключително 
благоприятно повлияване 
на състоянието (включи-

телно и сутрешното главо-
болие и болки в челюстта), 
особено при тежките форми 
на бруксизъм, които на се 
повлияват или слабо се по-
влияват от други форми на 
лечение

Лекарства: медикамен-
тозната терапия рядко е осо-
бено ефективна за лечение 
на бруксизъм, въпреки кое-
то се препоръчва при някои 
пациенти (при които се оч-
аква благоприятен ефект). 
Използват се различни 
препарати, като това може 
да са лекарства за лечение 
на тревожност и депресия, 
медикаменти за подобрява-
не на съня, антипсихотици. 
При някои пациенти добри 
резултати се постигат с при-
ем на мускулни релаксанти 
вечер преди лягане. При 
провеждане на медикамен-
тозна терапия е необходимо 
предварително разяснява-
не на пациента на ползите 
и възможните рискове от 
провежданото лечение. При 
развитие на сериозни стра-
нични ефекти или такива, 
които смущават комфорта 
на пациента се препоръчва 
промяна на медикаментите 
или преустановяване на ле-
карствената терапия

При повечето пациенти 
след отстраняване на при-
чините, довели до състоя-
нието (в масовия случай 
се касае за бруксизъм на 
нервна почва в резултат от 
пренапрежение, преумора, 
продължителен и/или силен 
стрес) състоянието се овла-
дява напълно.

При някои пациенти с 
по-тежки форми на болес-
тта е необходим по-продъл-
жителен период от време 
и изпробване на различни 
терапевтични тактики за 
справяне със симптомите и 
овладяване на пораженията.

ДМ

БРУКСИЗМЪТ И БРУКСОМАНИЯТА СА  
СРЕД БИЧОВЕТЕ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК

Между 3 и 10 % от хората са засегнати от бруксизъм.  
Учените намират връзка между бруксизма и склонността към самоубийство
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Здравната реформа в Бълга-
рия, създаването на НЗОК и 
последващото развитие на 

здравеопазването у нас са под-
робно разгледани в създадената 
от д-р Илко Семерджиев моногра-
фия по темата. Тя е с обем от 233 
страници и в нея бившият здравен 
министър представя въвеждането 
на здравното осигуряване у нас, 
реформите в сектора и други клю-
чови моменти от развитието на 
здравната система.

Д-р Семерджиев се спира и на 
нарушаването на основни баланси 
в здравната система, качеството 
на медицинската помощ, управле-
нието и финансирането на здраве-
опазването, изолирането на меди-
цинските съсловия.

В труда си той разглежда и „със-
тоянието, тенденциите и оценката 
на здравето на нацията, измерени 
чрез анализ на здравните и демо-
графски индикатори, които свиде-
телстват за системните резултати 
на здравеопазването и за неговата 
ефективност – преди, по време и 
след здравната реформа, подготве-
на и реализирана в периода 1997-
2001 г.“.

Особено внимание е обърнато 
и на изграждането на НЗОК, като, 
както отбелязва д-р Семерджиев, 
е включен „разказ от първо лице, 
единствено число“.

Д-Р СЕМЕРДЖИЕВ е ро-
ден е на 25 август 1959 г. в Гоце 
Делчев. Завършва стоматология в 
Медицинската академия в София. 
Специализира в Германия, Обеди-
неното кралство, Испания, Фран-
ция (гр. Рен) и САЩ (Университет 
„Джордж Вашингтон“). Притежа-
ва магистърска степен по здравен 
мениджмънт и докторска – по 
Стопанско управление от универ-
ситета „Проф. Асен Златаров“ в 
Бургас. 

През 1991 – 1992 г. е директор 
на VI градска обединена болница 
в София. Назначен е за заместник-
министър на здравеопазването в 
кабинета на Любен Беров, но по-
дава оставка поради несъгласие 
със здравната политика. По-късно 
заема същата длъжност в прави-
телствата на Стефан Софиянски и 
на Иван Костов от февруари 1997 
година до 8 март 1999 г. На 8 март 
1999 г. е назначен за директор на 
Националната здравноосигури-
телна каса (НЗОК). На 21 декем-
ври 1999 г. с промените в прави-
телството на Иван Костов е избран 
за министър на здравеопазването, 
какъвто остава до края на мандата. 

В периода 27 януари – 4 май 
2017 г. е заместник министър-
председател и министър на здра-
веопазването в служебното прави-
телство на Огнян Герджиков. 

САМ ВЛЯЗОХ В 
ПОЛИТИКАТА

Д-р Семерджиев, може би най-
атрактивната страница от ва-
шата биография, освен че бяхте 
вицепремиер на държавата в 
кабинета на президента Радев и 
на премиера Герджиков, е това, 
че сте зъболекар и вегетарианец. 
Откога е този режим на хранене, 

има ли общо той с детството Ви 
в Гоце Делчев?

„Вегетарианец” е малко силно 
определение за мен. По-точно ще 
бъде, ако кажа, че не консумирам 
месо, но мляко, сирене, кашкавал, 

яйца, т.е. животински продукти, не 
отбягвам. Старанието ми е да не 
причинявам страдание на чувст-
ващи същества. С това се обяснява 
и нежеланието ми да подпомагам 
скотобойната индустрия. Вегета-
рианството е форма на планетарна 
етика. А по време на детството ми 
беше нормално със седмици да не 
се яде месо, така че не съм стра-
дал, когато в началото на новия 
век реших окончателно да се раз-
деля с месоядството.

Какви бяха родителите ви, как 
и в какво ви възпитаваха, бяхте 
ли луда глава, наказваха ли ви?

- Майка ми и баща ми бяха учи-

тели, но нямаха твърди учителски 
маниери в обучението и възпита-
нието ми, напротив. Имах неверо-
ятна за едно дете свобода и мога 
да кажа, че до голяма степен се 
самовъзпитавах с приятели, кни-

ги и приключения, включително 
лудории. 

Защо избрахте стоматология-
та, тя явно ви интересува живо, 
имате завидни специализации?

Наследих от баща ми невероят-
ната сръчност, която той очевидно 
беше наследил от своите баща и 
деди – това наследство се предаде 
и на сина ми. Стоматологията за 
мен е съвършено единство на ин-
телекта, необходим за медицината 
с приложните валенции на дейст-
ващия човек, постигащ видим кра-
ен резултат. В живота ми обаче се 
случи така, че смених много про-
фесии.

Къде и как ви завари промя-
ната от 10 ноември?

- Стажувах по втората си специ-
алност – стоматологична хирур-
гия, в Стоматологичния факултет 
на МА – София, когато в залата с 
пациентите влезе асистент с но-
вината, че Живков е свален. Имах 
чувството, че Космосът се отвори.

Как влязохте в политиката, 
кой ви покани?

- Никой не ме е канил, сам вля-
зох. През октомври 1989 г. се 
включих в инициативен комитет 
за възстановяването на БЛС, а след 
10 ноември с колегите бяхме като 
отвързан табун с коне. Учредихме 
БЛС на 13 януари 1990 г., след 
което организирано се включихме 
и в политическите процеси в дър-
жавата. Взаимодействахме си със 
синдиката „Подкрепа“, помагахме 
много на СДС и впоследствие ня-
кои от нас влязоха в парламента, 
други - в изпълнителната власт. 
Най-общо казано, така тръгна 
участието ми в политиката.

Следва завидната ви карие-
ра. Заместник-министър сте на 

здравеопазването в кабинета на 
Любен Беров. С кое от неговото 
управление не бяхте съгласен, че 
се наложи да подадете оставка?

По времето на проф. Беров два 
пъти подавах оставка. Първият 
път беше през май 1993 г. – тогава 
премиерът ме помоли да се върна 
и аз не можех да му откажа, той 
беше изключително качествена 
личност, попаднала във властта в 
погрешно време. Втория път през 
ноември – вече окончателно. Мо-
тивирах се с общо несъгласие със 
здравната политика, водена от 
правителството, но имаше и две 
много конкретни причини – неже-
ланието на министъра на здравео-
пазването да се приложи ПМС 220 
първия път, а втория – спирането 
на Закона за здравното осигурява-
не, който бях подготвил (вицепре-
миерът Матинчев блокира внася-
нето му в МС). Тогава реших, че 
не мога повече да си губя времето 
и да участвам в процеси, които не 
постигат очаквания резултат, неза-
висимо от ефективността на моите 
лични усилия.

ДМ

Един зъболекар разказва

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ ОПИСА  
В МОНОГРАФИЯ СЪЗДАВАНЕТО НА НЗОК 

И ЗДРАВНАТА РЕФОРМА
Зъболекарят с най-висок държавен пост, заместник министър-председател и министър на 

здравеопазването, издаде свидетелства за времето на прехода

  #НОВАТА РЕАЛНОСТ

Едно от най-из-
вестните ка-

фенета във Виена, 
"Кафе Музеум", 
в близост до цен-
тралния площад 
Карлсплац, е пре-
върнато в център 
за бързи антигенни 
тестове. Безплатни-

ят тест се предлага 
с кафе и сладкиши 
за вкъщи. Кафе-
нето е отворено 
от понеделник до 
петък от 15:00 до 
18:30, предвари-
телна регистрация 
не е необходима.

 Тестовете се извършват на място от един от сервитьорите, 
който от повече от осем години е и фелдшер, а медицинският 
контрол се поема от фармацевтката д-р Силвия Саламон от съ-
седната аптека. Влизането в кафенето е разрешено само с пред-
пазна маска FFP2, за теста са необходими здравна карта и офи-
циален документ за самоличност. Бързите антигенни тестове се 
считат за официални доказателства на местата, където са изис-
кват такива, и се финансират от Австрийската стопанска кама-
ра. Резултатът от теста е се получава чрез SMS или на посочен 
имейл адрес.

Австрийската столица удължи противоепидемични мерки до 
2 май. Дотогава са затворени и всички заведения в града. Но в 
"Кафе Музеум" са щастливи, че въпреки строгите мерки хората 
отново могат да влязат поне за малко в красивото, но за съжале-
ние празно кафене, и да го напълнят с живот. И не на последно 
място, това е чудесна възможност за гостите най-накрая отново 
да почувстват незабравимата атмосфера в кафенето, сред чиито 
постоянни посетители някога са били Густав Климт, Оскар Ко-
кошка и Егон Шиле. А на тръгване може би много от тях ще се 
изкушат и ще си купят типични виенски сладкиши и виенско 
кафе за вкъщи или за в офиса.  

КАФЕ И СЛАДКИШ С 
АНТИГЕНЕН ТЕСТ
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ЦИВИЛИЗАЦИИ

Извънредно положение, ра-
бота в специфични условия, 
неадекватни изисквания от 

агенции с неуточнени параметри, 
правителствена криза… На този сив 
фон моят екип реши да си създадем 
красиво наше цветно петно. 

Независимо от дъждовната про-
лет си избрахме 16, 17, 18 април 
2021 г. С песни и настроение подка-
рахме колите от Варна до брега на 
яз. „Кърджали“. 

Спряхме в с. Гняздово. Селска ро-
допска идилия, включваща пушещи 
комини, пролетни аромати, кучеш-
ки лай и усмихнати възрастни хора. 
Избрахме мястото поради близостта 
с многото тракийски светилища.

Заявената местна родопска кухня 
внесе калории и хъс за целодневни 
обиколки. Местният краевед Муха-
рем А. прие поканата ни за водач. 
Предварително бях прочела повече-
то от осемте му книги. Свързани са 
с историята на нашата цивилизация 
и проучванията му за светилищата в 
Източните Родопи.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
МЕГАЛИТЕН 

КОМПЛЕКС НА 
БАЛКАНИТЕ – 
ПЕРПЕРИКОН

Съвсем естествено започнахме с 
Перперикон. Нито едно светилище 
да не познавате, не може да не сте 

чували за най-големия мегалитен 
комплекс на Балканите – Перпери-
кон. Най-близките села около обек-
та са с. Перперек, Стремци и Горна 
Крепост. Скалният връх със своите 
470 метра над долината на р. Пер-
перешка, ляв приток на Арда, е при-
ютил древен мегалитен паметник, 
изцяло изсечен в скалите. Светили-
щето е датирано от 6-то хилядоле-
тие пр. хр. Има находки от антич-
ността и средновековна крепост.

Едни от първите са траките. Те 
по многобройност съперничат на 
индийците, но както отбелязва Хе-
родот, са разпокъсани, а не моноли-
тен народ. По-късно в местността 
са живели римляни, готи, ромеи и 
българи. За първи път археологи-
ческият комплекс е описан от проф. 
Иван Велков през 1930 г. От 2000-та 
година насам разкопките се водят от 
известния български археолог Ни-
колай Овчаров, който прави обек-
та световноизвестен. Без да броим 
пандемията, годишните посеще-
ния водят до цифрата 100 000. Има 
защо! 

Незнанието за историята, пред-
назначението и мисията още повече 
обвиват в мистика мълчащите камъ-
ни. 

На енергийното място се помоли-
хме за бездъждовен ден. Облаците 
се въртяха в кръг, а ние спокойно 
обикаляхме двореца, акропола, 
следяхме дренажната система за 
отвеждане на водата, гигантските 
стъпала, водещи от главния проход 

до светилището, олтара в храма на 
Дионис, множество канали, улеи, 
овални ямки и басейни.

Начало – преди 8000 г. Дали е съз-
даден в името на бога-слънце? Дали 
са принасяли дарове в днешните 
ямки и с каква цел? Та тогава едва 
е започнал уседналият начин на жи-
вот. За какво им е била нужна енер-
гията – за изхранване или за дялане 
направо в скалата? Колко човешки 
животи са били нужни за оформяне 
на големите помещения? Дали тре-
тото поколение помни какво е заръ-
чало първото? Харесвам определе-
нието на Николай Овчаров: „скален 
град, сътворен от непозната циви-
лизация на скалните хора“. Тук е се-
верният край на първата европейска 
цивилизация – Критско-микенската. 

Внушителните размери на дворе-
ца дават основание да се допусне, че 
това е прорицалище на древногръц-
кия бог Дионис. Легендата разказва 
за двете съдбоносни пророчества, 
направени на олтара на Перпери-
кон. Първото определя великите 
завоевания и слава на Александър 
Македонски. Второто предвещава 
властта на Гай Юлий Цезар Октави-
ан Август. 

Дионис в Родопите и Аполон в 
Делфи – най-великите оракули в 
древността. Бих искала Дионис да 
е практикувал тук. Когато седнах на 
каменния трон в двореца, влязох в 
ролята на много древен мислител: 
Мисълта е енергия. И то каква! 
Представих си, че я управлявам. 

Само с мисловна вълна оформям 
каменните съвършенства. Комуни-
кирам без думи. Обединявам с дру-
ги около мен мисловната енергия 
и леко побутваме камъните. Още 
по-концентрирано и ето – оформят 
се улеи, вдлъбнатини, приспособле-
ния, нужни за живота преди много 
хилядолетия. Леко се повдигам и 
вече съм на отсрещния хълм. С удо-
волствие наблюдавам как на Перпе-
рикон „алхимиците“ сътворяват чу-
деса под звуците на математически 
вибрираща музика. 

Е, спомени от преди Потопа. Сле-
дите ги има навсякъде по света, но 
ние се връщаме едва-едва няколко 
хилядолетия преди Новата ера. На-
шият начин на мислене не може да 
прескочи границите, в които сме 
се затворили. Необяснимите неща 
ги замитаме под масата, защото се 
обърква редът, който сме си изгра-
дили. И цивилизации, и хора са ми-
нали оттук, ние сме на пътя.

Животът ни е интересен и пъс-
тър, макар да не сме създали Пер-
перикон. Водачът ни заведе до 
каменно съоръжение, което ние и 
той кръстихме каменна печка. Има 
размерите на съвременна фурна без 
лицевата част. Отгоре има два отво-
ра, точно както са позиционирани 
котлоните. Всичко е от монолитен 
камък. Прилича на познат уред и 
ние задълбахме в тази посока, но 
разликата в хилядолетията е като 
бетонна стена – много твърда! Явно 
всичко, оформено в камъка, е ансам-

бъл с предназначение, което ние не 
познаваме. 

Еолит (част от каменната епоха), 
Неолит, Бронзова и Желязна епохи. 
Скални хора, римляни, готи, визан-
тийци, българи. Все повече въпро-
си, отговори – малко, затова живо-
тът е интересен.

Всеки от вас различно ще усети 
великия Перперикон в полите на 
Източните Родопи. Всеки различно 
ще прочете посланията. Различни 
ще бъдат въпросите и отговорите. 
Ползотворна обиколна ви желаем!

Дъждът продължаваше да оби-
каля наоколо. Бяхме сигурни, че 
късметът ще ни съпровожда и при 
следващите обиколки.

Разгледахме текето в с. Горна 

Крепост. Научихме повече за живо-
та на алияните в Източните Родопи. 

ИНДИАНА ДЖОУНС 
В РАЙОНА НА С. 

СТРЕМЦИ

Колите се отправиха в района на 
с. Стремци. Оставихме ги на пътя 
между два завоя що-годе в норма 
и започнахме изкачване към древ-
ни златни рудници. Иманярите са 
започнали набези след случайно 
разкриване на входове. Вече са съ-
ществували, когато римляните ги 
преоткриват. Следва възход. По-къс-
но византийците зариват входове-
те при турската инвазия. Влязохме 
в една от галериите. На нормална 
светлина видяхме златните жилки. 
Повървяхме и започнаха разкло-
ненията. Светлина от телефони. 
Държахме права посока. Пред нас 
се изпречи стеснение. Мълчаливо 
се промушвахме. Вече знаехме, че 
сме в царството на прилепите. Пле-
менницата ми (5-ти курс дентална 
медицина), с нейните 180 см. ръст, 
едва се приведе през стеснението. 
Беше сгъната на две и силно ахна 
от вида на залата, в която ние сни-
махме прилепите със светкавици. 
Проблясъците осветяваха червени-
кавата със златисти нишки камен-
на зала и огърлици от прилепи по 
красивия таван. В ахкането на Ими 
имаше възбуда, страхопочитание, 
любопитство и кураж. За късмет 

един прилеп се стрелна към изхо-
да и я уцели по челото. Тя падна и 
съвсем затвори пътя на прилепите. 
Суматоха. Съскащо свистене. Кикот 
и победа над страха.

Обичам адреналина. Когато ние 
се поуспокоихме, и прилепите се 
кротнаха. Е, злато не намерихме, но 
прилепският изстрел по челото на 
племенницата ми ще остане в злат-
ния фонд на пътешествията.

ЗЕОЛИТНИТЕ СКАЛНИ 
ГЪБИ В РАЙОНА НА С. 

БЕЛИ ПЛАСТ

Пътуваме към зеолитните скал-
ни гъби в района на с. Бели пласт. 
Вместо гъби виждаме много дебели 
тръби с диаметър 1 м. покрай пътя. 
Виждаме трасе. Спираме и разпит-
ваме. 

Спомням си как тези тръби рус-
наците ги докараха в Бургас пре-
ди години. Лошо ли щеше да бъде 
България да подаде газ до съседни-
те държави? Правителството тога-
ва се сменя и идва ново. То отказа 
сделката. След три дни бе даден 
газопровода на Турция. Сега същата 
газ влиза в България през Гърция и 
то само за транзитно преминаване. 
Надписите по табелите са на гръц-
ки. Възмутена съм. То и на Перпе-
рикон са живели много добре, но 
готите са го подпалили и разрушили 
през 378 г. Как умеем да се зачерта-
ваме! Открай време възход и паде-
ние по тези земи.

От зеолитното находище си взе-
хме по парче минерал, да пречистим 
водата, може и душите си. 

Скалните гъби са природен фено-
мен, но зеолитният състав ги пра-
ви уникални. Минералът зеолит се 
оказва много ценен. След трагеди-
ята в Чернобил районът е посипан 
със същия прах, нещо като детокси-
кация.

Богатият минерален състав е из-
ключително лечебен. В селото няма 
боледуващи от болестите на 21. 
век. Видяхме коли от цялата страна 
да наливат вода. След като се вър-
нахме, научихме, че над село Бели 
пласт има светилище, наречено от 
Венцислав Стайков „Сюрията“. 
Червената скала с нишите на долна-
та страна на козирката сякаш искат 
да зачеркнат теориите за поставяне 
на кости, пчели и други подобни в 
тях. Те са обърнати с отвора надолу. 
Ще ги плануваме в следващо пъту-
ване.

„ХРАМА НА 
ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ 

КРИЛА“

В книгата на Венцислав Стайков 
„Магичният свят на Източните Ро-
допи“ бях чела за „Храма на чети-
ридесетте крила“. Имахме късмета 
от първо лице да чуем разказа на 
Мухарем за духовното му пътуване 
в района на с. Чифлик. На 19 годи-
ни тръгва на поклонение на гроба 
на баба Ванга. По пътя е обран и се 
налага да се върне. Може би свети-

цата го връща. Няколко дни без хра-
на, много път пеша, само на вода. В 
района на скалите над село Чифлик 
младият мъж изпада в състояние, 
което го отвежда до Втората све-
товна война. Среща се с германски 
войници. Усеща присъствието на 
добронамерени и не толкова благо-
разположени непознати същества. 
Изменено състояние на съзнание-
то. След време Мухарем се връща 
на мястото, търси обяснения и на-
мира много интересни артефакти: 
шарапани, каменна лампа, глава 
на извънземно, каменна преса, па-
зителка под формата на влечуго, 
фалос… Ние ги докоснахме. Заре-
дихме батериите. Възрастните хора 
в района разказват за синя светлина 
над скалата на върха. Светлината е 
под формата на разперени ангелски 
крила. 

За алияните в района 40 е све-
щено число. Върхът е кръстен „Че-
тиридесетте крила“. По време на 
земетресение в с. Горна крепост в 
близкото минало над „Четиридесет-
те крила“ отново е имало яркосиньо 
сияние. 

Енергии, мистика и много древни 
парчета от пъзела. Намираме се сре-
щу Перперикон. Толкова са близко 
светилищата. Дали и до днес не са в 
една енергийна система? 

По пътя към продължението, 
Азап тепе, все си мислех за сините 
енергии и не усетих сложността на 
изкачването. На върха ни очакваше 
ясно изрязана каменна пирамида 
с изписано число π, окото на Хор 
и утроба. Обратното слизане беше 
размисъл, търкаляне, умора и ра-
дост от победата. В глас се молехме 
да видим стадо от сърни и елени. 
Точно на половин километър от с. 
Гняздово ни очакваха встрани от 
пътя.

На празничната маса благодарих-
ме на себе си и късмета за изключи-
телния ден. 

СКАЛНАТА ЛАМПА НА 
С. МЪДРЕЦ

Утрото е по-мъдро от вечерта. Ра-
ниците на гърба и по колите. Утрин-
ната светлина се изсипа в скалната 
лампа на с. Мъдрец. За кого и какво 
е горяло маслото в каменното овал-
но корито с красиво извита дръжка, 
всичко монолитно? Красотата е с 
дължина 2,5 метра и височина око-
ло метър. Впечатляващо е. Днес е 
денят на крепостта Моняк над гр. 
Кърджали. Средновековната кре-
пост е от 1204 г. Люлякът беше цъ-
фнал. Мухарем ни напомни, че този 
красив храст-дърво е донесен по на-
шите земи от римляните. Харесвам 
люляка, благодаря ви римляни!

Не е важно, че покорихме Моняк. 
Важен е пътят нагоре. Д-р Манолов 
направи над 1000 снимки и за малко 
да изгуби контрол над дрона, който 
щеше да се паркира в язовира. Да 
благодарим на водача, че се намеси 
навреме и го хвана. Толкова пролет-
на красота, място, на което се сли-
ват зеленото и синьото, безвремието 
на водата, мостът към с. Лисиците, 
римският люляк, светилищата по 
околните върхове. Град Кърджали 
е като цивилизовано петно в подно-
жието. Вибрациите ни започнаха да 
се укротяват. Полегнали на зеления 
килим с жълти букети премисляхме 
пътя на боговете, цивилизациите и 
енергиите.

Ненапразно пътуването и здраве-
то са най-големите богатства.

По-богати, умиротворени и с хъс 
за работа и нови приключения под-
карахме колите към Варна.

Д-Р ЧИТАЛОВА  
И ЕКИП – ЛЮБИТЕЛИ НА 
ДРЕВНИ СВЕТИЛИЩА И 

ПРИРОДНИ КРАСОТИ

ПРЕД ХРАМА НА ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ КРИЛЕ
Д-р Нева Читалова разказва за пътуването до северния край на първата европейска цивилизация
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ПРОДАВА

Продавам /давам под наем апарта-
мент 94м2 със статут на дентален ка-
бинет. Самостоятелен вход; частично 
обзавеждане, гр. Варна ж.к. Вл. Варнен-
чик тел: 0888951294

Продавам Автоклав Fushion 
FE3017S. Ползван, в много добро със-
тояние. Цена по договаряне. Телефон: 
0885255130, Весела Зашева

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

Продавам чисто нов, оборудван ка-
бинет в гр. Благоевград. Д-р Георгиев 
0887003868

Продавам имплантологичен мотор и 
микромотор X Cube Saeshin. В отлично 
състояние, продава се с микромотора 
и иригационната система. Наконечни-
кът не е включен в цената. Цена: 1950 
лв. Контакт: 0878135442 Екатерина Ра-
дославова

Продавам не употребяван сензор за 
дигитален рентгенов кугел OWANDY 
за 3000 лв., поради изтеклата гаранция. 
/цената като нов е 6500 лв./ възможен 
коментар върху цената. Да контакти Д-р 
Христов 0888948072.

Продавам 4 пъти употребяван ди-
оден дентален лазер DenLase за 3000 лв. 
Възможен е коментар върху цената. За 
контакти Д-р Христов 0888948072

Продавам чешки автоклав Екостери. 
Д-р Георгиев 0887003868

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

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

Продавам шкаф за инструменти и 
материали с плот устойчив на влажна 
дезинфекция, цвят светло сив,вис.110
см,шир.100см,дълб.36см,на колелца, 
предните са заключващи се,6бр.чек-
меджета по10см и 2бр.по 23см. Помо-
щен шкаф на колелца с плот устойчив 
на влажна дезинфекция ,с размери 
45/45см,4бр.чекмеджета по 10 см и 2 
бр. по 15см,цвят светло сив, гр. София, 
0878778012.

Продавам пособия за оборудва-
не на стоматологичен кабинет (вто-
ри кабинет) на атрактивни цени. тел: 
0878671036 Д-р Божинова 

Продавам стом.стол ZC9200, горно 
окачване, с периферия, вграден скалер, 
ръкохватка въздух/вода с лед светлина 
Lucani, функция затопляне на водата, 
турбина със светлина; италиански шла-
ухи на периферията лесно подвижни, 
може и без наконечници. компресор 
безмаслен Dentsan150l с обезшумител-
на кутия, стол за стоматолога, в отлично 
състояние, малко употребявани, догова-
ряне, 0878778012, гр. София

Продавам стоматологични материа-
ли: фотополимерна лампа, скалер NSK, 
лазерен апарат, клещи, сонди, пинсети, 
огледала. 0898 54 4847

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавам: Сух стерилизатор тел. 
0887/393140

Продавам: Пълно оборудване за сто-
матологичен кабинет тел. 0887/393140

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем два зъболекарски 
кабинета в идеален център на гр. Враца 
- напълно оборудвани, съвременна тех-
ника. тел. 0878 45 70 43

Отдавам под наем кабинет в гр. Со-
фия, жк. Младост 4. Кабинетът се от-
дава оборудван или без оборудване, по 
договаряне. Цена 430лв.тел за връзка 
0897890980

Давам под наем оборудван кабинет 
в центъра на град Търговище. Телефони 
за контакт: 0888861713, 0888550990

Отдавам под наем стоматологичен 
юнит в Дентален център намиращ се  
в гр. Пловдив ул. Петко Д Петков №23 
ет.3 тел. за контакт 0887 791 309 Д-р 
Живко Станков

Общински дентален център в ДКЦ 
7 гр. София дава смяна под наем в ден-
тален кабинет. Справки тел. 02/8033951- 
до 14 ч. и 8033953 - до 18 ч.

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем напълно оборудван 
дентален кабинет, страхотна локализа-
ция, център, обезопасен, СОТ. Кабине-
тът е с разработена практика от 20 годи-
ни. За информация: 0887 517 426

ТЪРСИ:

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

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

Предлагам работно място в разра-
ботен кабинет в гр. Сърница на млад и 
амбициозен колега за работа минимум 3 
дни в седмицата. Заплащането е обвър-
зано с обема на извършена работа. За 
контакти Д-р Топчиева 0882 400622

ВЛЕЗЕ В СИЛА РЕГЛАМЕНТЪТ НА 
ЕС ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-
те  годишнини на д-р Румен Парапунов, д-р Еми-
лия Панчева, д-р Славиния Жегова и д-р Ибрахим 
Атип,  като им пожелава  здраве, много късмет, 
лично щастие, истински хора до тях , чудесни ми-
гове  , много лични и професионални успехи, дъ-
лъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

Регламентът на ЕС за медицинските изделия вече е 
в сила за всички държави от Евросъюза. Той влезе 
в сила на 26 май 2021 г., за което съобщиха от Ев-

ропейската агенция по лекарствата (ЕМА).
Регламентът за медицинските изделия (РМИ), приет 

през април 2017 г., променя европейската правна рам-
ка за медицинските изделия и въвежда нови основни 
и допълнителни отговорности за EMA и за национал-
ните компетентни органи при оценката на определени 
категории продукти. Регламентът влезе в сила през май 
2017 г., с преходен период, който изтече вчера.

РМИ въвежда нови или модифицирани отговорно-
сти за EMA по отношение на: лекарства с вградено ус-
тройство, като предварително напълнени спринцовки и 
писалки и предварително напълнени инхалатори; меди-
цински изделия, съдържащи спомагателно лекарствено 
вещество. Примерите включват стентове, отделящи ле-
карства, костен цимент, съдържащ антибиотик, катетри, 
покрити с хепарин или антибиотично средство и др.

Нови или променени са и отговорностите на Евро-
пейската агенция по лекарствата по отношение на ме-
дицински изделия, изработени от вещества, които се 
усвояват от човешкото тяло за постигане на целта им, 
както и по отношение на гранични продукти, за които 
има неяснота относно това коя регулаторна рамка се 

прилага. Общите граници са между лекарствени проду-
кти, медицински изделия, козметика, биоциди, билкови 
лекарства и хранителни добавки.

За подпомагане прилагането на РМИ в момента се 
подготвят актуализирани насоки относно изисквания-
та за качество на медицинските изделия в лекарствата 
за хуманна употреба, както и актуализирани въпроси и 
отговори, които скоро ще бъдат публикувани, уточняват 
от ЕМА.

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Алексан-
дър Златанов е новия председател на Надзорния 
съвет на НЗОК на мястото на Жени Начева

Д-р Златанов завършва медицина през 1991 година 
в Медицинска академия – София. Придобива специ-
алност хирургия в Медицински университет – София. 
Има завършени специализации по здравен мениджмънт 
към МУ – София, икономика на здравеопазването към 
МУ – София и медицина на бедствените ситуации към 
Софийския университет. Започнал е професионалния си 
път в центъра за спешна медицинска помощ в Самоков. 
Работи като ординатор хирург в общинската болница 
в  Самоков. От 2009 до 2013 г. е заместник-директор на 
ЦСМП – София област. В периода 2013-2021 г. е дирек-
тор на РЗИ – София област. От месец януари тази година 
заема поста директор на РЗИ – Перник.

В състава на Надзора влизат още Виолета Лорер, 
представител на Министерството на финансите – на 
мястото на Росица Велкова, Мария Беломорова, пред-
ставител на Министерството на здравеопазването – на 
мястото на д-р Бойко Пенков, и Румен Спецов, изпълни-
телен директор на НАП, на мястото на досегашния шеф 
на приходната агенция Галя Димитрова.

Виолета Лорер е родена 1972 г. притежава междуна-

роден опит в редица големи български и международни 
корпорации. Кариерата й стартира в българския клон на 
Deloitte&Touche и продължава в Барселона, Брюксел и 
Цюрих. Голяма част от професионалния ѝ опит в чужби-
на е свързан с Umicore Group - белгийска индустриална 
група с над 15 000 служители по света, където първона-
чално отговаря за юридическото и финансовото проуч-
ване на компании, интеграцията след придобиване и за 
одит на над 130 завода по целия свят. През 2013 г. заема 
поста заместник-министър в кабинета на Асен Василев, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма в слу-
жебното правителство на Марин Райков. 

Мария Беломорова е бивш финансов директор на 
ВМА. От 2017 г. е директор на Дирекция бюджет и фи-
нанси на министерство на здравеопазването, а през 2018 
г. влиза и в НС на НОИ като представител на МЗ.

Румен Спецов е  експерт с над 10 години опит в НАП, 
както и с експертиза в областта на данъчната политика 
и законодателство и защитата на националната сигур-
ност. Завършил е Стопанската академия „Д.А. Ценов“ 
– Свищов, със специалности „Икономика и търговия“ и 
„Вътрешен финансов контрол“, както и Академията на 
Министерството на вътрешните работи със специалност 
„Защита на националната сигурност“. 

ПРОМЕНИ

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

НОВА ДИРЕКЦИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ АНГАЖИРАНА 

С ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Създаване към Министерството на здравеопаз-
ването на дирекция за правата на пациентите 
обсъдиха министърът на здравеопазването д-р 

Стойчо Кацаров и представители на пациентски орга-
низации, съобщават от ведомството. На срещата при-
състваха представители на Националната пациентска 
организация, пациентска организация „Заедно с теб“, 
Сдружението за развитие на българското здравеопаз-
ване, Националния алианс на хората с редки болести, 
сдружение „Ретина България“, Асоциацията на роди-
телите на деца с епилепсия, Българската асоциация 
за закрила на пациентите, асоциация „Диабет“, Асо-
циацията на пациентите с автоимунни заболявания, 
сдружение „Българско общество на пациентите с пул-

монална хипертония“, Асоциацията на пациентите с 
бъбречни заболявания. До дни на сайта на Министер-
ството на здравеопазването ще бъде публикуван за об-
ществено обсъждане проект на устройствен правил-
ник на институцията.

По думите на д-р Кацаров дирекцията ще бъде ан-
гажирана с това да предлага, провежда и анализира 
политиките по отношение правата на пациентите. На 
структурата ще се разчита и за експертна работа по 
нормативната и поднормативната уредба, касаеща 
сектор „Здравеопазване“. От пациентските организа-
ции предложиха бъдещата дирекция да се занимава и 
с медиация при възникнали спорове между засегна-
тите страни в сектора. В рамките на срещата акцент 
беше поставен и върху темата за навременната обра-
тна връзка по постъпили в министерството пациент-
ски сигнали.
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