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Европейската комисия ще предложи 
въвеждането на цифров портфейл, който 
ще предлага достъп до публични и част-
ни услуги в целия ЕС.
Портфейлът, под формата на мобилна 
апликация, ще позволява на гражданите 
да се идентифицират цифрово и да съх-
раняват данни за самоличност, пароли и 

официални документи като шофьорски 
книжки, медицински рецепти, дипломи 
и др. Те ще позволят използването на 
услуги, които изискват идентификация и 
плащане като наемане автомобили, дос-
тъп до електронни публични услуги като 
издаването на документи, плащането на 
комунални сметки и др. 
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РАБОТНА СРЕЩА
АКТУАЛНО ЗА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

Специализираната дентална помощ е кри-
терий за националната дентална грижа 
и качеството на националната дентална 
медицина. Нивото на предлагане и нивото 
на ползване на специализираното лечение 
определят висотата на квалифицирания 
дентален лечебен потенциал на фона на 
осигуреното и преосигурено кадрово оком-
плектоване с ЛДМ в България.
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ИМА ДВИЖЕНИЕ 
ВЪВ ВАШЕТО ДОСИЕ

Приложението е създадено от "Информа-
ционно обслужване" АД, стойността му е 
25 хил. лв. и ще бъде активно от 6.7.2021 г. 
То е безплатно за пациентите.
Всеки, който разполага с приложението, 
ще получава съобщение, ако има извърше-
на промяна в досието му, както и дали лич-
ният му лекар и зъболекар са с прекратен 
договор с НЗОК. 

КАК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА 
ЗАПЛАЩАНЕТО ПО МЕТОДИКАТА 
ЗА НУР СЛЕД 30 ЮНИ 2021 Г.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
MTA СРЕЩУ BIODENTINE: 
ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД И 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Идеалният материал за възстановяване на зъбни тъкани 
трябва да притежава някои изключителни свойства 
като адекватна адхезия, неразтворимост, триизмерна 
стабилност, биосъвместимост, биоактивност и др. На 
пазара непрекъснато се представят нови материали, 
претендиращи за по-добра производителност...

НАКРАТКО ЦИФРОВА ИДЕНТИЧНОСТ

 #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.

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“. Вижте про-
грамата и условията за участие на стр. 5

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.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
„МАДАРСКИ КОННИК“
организиран от РК на БЗС-Шумен ще се проведе 
от 4 до 6 февруари 2022 г. в гр. Шумен.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 
ОРГАНИЗИРАН ОТ РК НА 
БЗС-СЛИВЕН
ще се състои от 25 до 27 март 2022 г. в гр. Сливен.

Във връзка с постъпили запитвания и изпратени 
писма от НЗОК към изпълнителите на дентална 
помощ, д-р Георги Димов, зам. председател на БЗС 
и председател на КРД, разясни: 
Право на заплащане в неблагоприятни условия на 
работа, по повод обявената епидемична обстановка, 
получава изпълнител на дентална помощ...

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗДРАВЕН 
СЕРТИФИКАТ, КОЙТО ВЛИЗА В 

СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г., ЩЕ БЪДЕ 
НЕОБХОДИМ ПРИ ПЪТУВАНЕ  
В 33 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
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ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
ДВУСТРАННА ЦЕПКА, 
ЛЕКУВАНА С ИМПЛАНТИ

Едностранните и двустранните палати-
нални цепки се лекуват трудно с помощта 
на конвенционални дентални импланти 
поради липсата на достатъчно налична 
кост. Нашият пациент се яви с успешно 
оперирана двустранна цепка на устната и 
небцето, но с компрометирано съзъбие, и 
пожела възстановяване на дъвкателната 
функция. 
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За да можете да пътувате в тези страни, е необхо-
димо да имате поставена ваксина срещу COVID-19, 
да сте преболедували от вируса или да предоставите 
отрицателен тест.

Здравният пропуск ще бъде достъпен в хартиен и 
в цифров вариант и ще бъде под формата на QR код, 
който ще може да бъде проверяван от служителите 
на транспортните компании (независимо дали става 
дума за самолет, влак или кораб) и от полицията.

Сертификатът съдържа данни за самоличност 
(име, дата на раждане) и данни във връзка с ваксина-
цията (вид ваксина, брой на поставените дози, дата 
на ваксинацията) или за теста (дата и вид на теста 
и дали резултатът е отрицателен или положителен).

Европейският пропуск ще е един и същи в 27-те 
страни от Европейския съюз и в още шест други 
страни (Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, 
Норвегия и Швейцария).

От 01.07.2021 лекарите по ден-
тална медицина, имащи дого-
вор с НЗОК, ще продължат да 
получават 85% за работа при 

неблагоприятни условия, когато стой-
ността на отчетената дейност, включе-
на в подадените ежемесечни/ежедневни 
файлове за съответния месец е не по-
малко от 50% от базисната/средномесеч-
ната стойност на дейността за 2021 г. 

Българският зъболекарски съюз за поре-
ден път категорично отстоя исканията си 
относно новата методика за работа в небла-
гоприятни условия към Националния рам-
ков договор за дентална помощ. Припом-
ням хронологията на събитията: 

1. На 26.05.2021 г. вечерта, Българският 
лекарски и Българският зъболекарски съ-
юзи, получихме по имейл за съгласуване 
„Методика за изменение и допълнение на 
Методика за определяне на размера на су-
мите, заплащани от НЗОК на изпълнители 
на медицинска помощ, на дентална помощ 
и на медикодиагностични дейности за ра-
бота при неблагоприятни условия по повод 
на обявена епидемична обстановка“. Пред-
ложената методика, която, подчертавам, не 
бе обсъждана предварително с Българския 
зъболекарски съюз и Българския лекар-
ски съюз, отменяше 85 % от заплащания-
та за неблагоприятните условия за работа 
(НУР), определени с анекс към НРД през 
2020. Предлагаше се единствено 10% за 
НУР върху реално отчетените дейности. 
Предлагаше се Методиката да влезе в сила 
от 01 май 2021. 

2. На 27 май 2021 г. се състоя среща 
между представители на ръководството 
на Българския зъболекарски съюз и Бъл-
гарския лекарски съюз, на която и двете 
страни изразиха възмущение, че е нару-
шен диалога между съсловията и НЗОК от 
страна на НЗОК и се „спуска“ Методика за 
съгласуване без предварително обсъждане 
с договорните партньори. Взе се решение 
за съвместни действия между съсловните 

организации и предложена нова съвместна 
методика, която да запази 85% работа при 
НУР. 

3. Спешно се свика Комисията по рамко-
вото договаряне на БЗС, която проведе засе-
дание на 28.05.2021, на което задълбочено 
бе обсъдено изпълнението на бюджета за 
дентална помощ за 2021 за последните пет 
месеца и анализа, направен от д-р Димов, 
председател на Комисията, за прогнозното 
изпълнение на бюджета до края на година-
та. 

4. Предприетите бяха съвместни спешни 
действия на БЗС и БЛС в защита интереси-
те на ЛДМ, лекарите и пациентите ни и на 
01.06.2021 предложихме наша съвместна 
методика, която запазва 85% за работа при 
НУР и отчетената дейност да не е по-малко 
от 50% от базисната/средномесечната стой-
ност на дейността за 2021 г. Освен това от 
наша страна отхвърлихме датата 31.05.2021 
за влизане на новата методика и настояхме 
тя да влезе от 01.06.2021. Това предложение 
бе направено на базата на прецизни изчис-
ления от страна на БЗС и единодушно при-
ето от Комисията по рамковото договаряне.

5. От този момент започна продължител-
но чакане за решение на Надзорния съвет 
на НЗОК. Месец юни изтичаше, но нямаше 
никаква официална реакция. През това вре-
ме не стояхме със скръстени ръце и прове-
дохме редица разговори с д-р Александър 
Златанов - заместник-министър на здраве-
опазването и председател на Надзорния съ-
вет. Оказа се, че проблема идва от Минис-
терството на финансите. 

6. На 29.06.2021 в Министерството 
на финансите, в 17:30 ч., по покана на 
министъра на финансите, се състоя за-
седание, касаещо Методиката, на което 
присъстваха г-н Асен Василев, министър 
на Министерството на финансите, г-жа 
Виолета Лорер, заместник-министър на 
Министерството на финансите, д-р Алек-
сандър Златанов - заместник-министър 
на Министерството здравеопазването и 

председател на Надзора на НЗОК, проф. 
Николай Габровски, зам.-председател на 
УС на БЛС и сътрудници на БЛС, и д-р 
Николай Шарков, председател на УС на 
БЗС. В предложената Методика от стра-
на на НЗОК (получена на служебната ни 
поща същия ден в 17:35 ч.!!!) имаше две 
категорично неприемливи искания: Мето-
диката да стартира от 01.06.2021, т.е. със 
задна дата; 50% бяха заложени само за м. 
юни, а от м. юли процентът се променя-
ше на 60%! Заседанието продължи четири 
часа. Тази продължителност трябва до ви 
говори, че преговорите не бяха никак леки. 
Аз аргументирано изложих исканията на 
Българския зъболекарски съюз, подкрепе-
ни от цифри и факти и то многократно по 
време на заседанието. Същото направи и 
БЛС. Постепенно съпротивата от страна 
на МФ относно пари и начало на действие 
на методиката отстъпи на справедливите 
ни настоявания. Г-н Василев и д-р Злата-
нов накрая бяха убедени в правотата на 
исканията на БЗС и ще цитирам оконча-
телния текст в Методиката (която разписах 
днес, 01.07.2021 в 11:30), касаещ лекарите 
по дентална медицина, сключили договор 
с НЗОК: „3д. За дейността на изпълните-
лите на медицинска и дентална помощ 
след 30 юни 2021 г., месечните суми по 
т. 3 се определят, когато стойността на 
отчетената дейност, включена в подаде-
ните ежемесечни/ежедневни файлове за 
съответния месец е не по-малко от 50% 
от базисната/средномесечната стойност 
на дейността за 2021 г.“ 

Отново доказахме силата и единството на 
БЗС. Всякакви спекулации и „упражнения“ 
на гърба на БЗС и на представителите му, 
които работиха по решаването на тези сери-
озни проблеми и го направиха безрезервно, 
и в полза на съсловието, са, най-меко каза-
но, необосновани, арогантни и преследват 
други цели!

Д-р Николай Шарков 
Председател на УС на БЗС

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА  
85% ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 
УСЛОВИЯ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА НЕ ПО-
МАЛКО ОТ 50% ОТ СРЕДНОМЕСЕЧНАТА 
СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 Г.
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ХВАНИ МЕ, 
АКО МОЖЕШ

Не, не можем. Или все още трудно се борим с новите прес-
тъпления – кибератаките, които буквално блокират удоб-
ния ни съвременен живот, потопен в дигиталната среда.

За първи път в такива размери са „хакнати“ зъболекарски ка-
бинети и свързаните с тях зъботехнически лаборатории и ден-
тални дилъри. Става въпрос за хиляди зъболекарски кабинети и 
вериги от дентални клиники, предимно в САЩ. Как се обяснява 
на пациент със загубена естетика или функция, че не може да 
се храни нормално и да отиде на работа поради загубени данни 
за зъботехническата лаборатория, или поради липса на доставка 
на материал. Въпросът е риторичен. За загубата на чувствител-
на информация, като зъбния статус на пациент, например, не го-
ворим изобщо в случая, защото исковете в тази посока могат да 
бъдат изключително сериозни и дори драматични.

Зъболекарските кабинети са били засегнати от атаката с ран-
съмуеър (кибератаки, блокиращи достъпа до компютърни сис-
теми с искане на откуп). Атаката е насочена основно към аме-
риканската ИТ фирма "Касея". Исканият откуп е за 70 млн. 
долара, платени по непроследим начин.

"Касея" е софтуерна компания, която осигурява софтуерни 
инструменти за ИТ аутсорсинг фирми, които обикновено пред-
лагат услугите си на компании, твърде малки или с твърде огра-
ничени ресурси, за да имат собствен ИТ отдел.

Повечето засегнати са малки бизнеси като зъболекарски ка-
бинети, счетоводни кантори, архитектурни фирми, центрове за 
пластична хирургия, библиотеки и други подобни. Кибератаката 
бе усетена по-силно в Швеция и САЩ. Стотици супермаркети в 
скандинавската страна трябваше да затворят, тъй като касовите 
им апарати отказаха. В Нова Зеландия пък училища и детски 
градини останаха без интернет.

Заглавието на текста е заимствано от американския филм от 
2002 г. с режисьор Стивън Спилбърг и участието на Леонардо ди 
Каприо и Том Ханкс, „Хвани ме, ако можеш“ (Catch Me If You 
Can). 

Сюжетът е базиран на едноименната автобиографична книга 
на фалшификатора Франк Абагнейл, който още преди деветнай-
сетия си рожден ден успешно открадва милиони долари, прес-
трувайки се на самолетен пилот, доктор, адвокат и прокурор. 
Основното му престъпление било подправянето на чекове, на-
края станал толкова добър в това, че ФБР се обърнало към него, 
за да хваща други измамници. 

Сега положението ще бъде подобно – „бели“ срещу „черни“ ха-
кери. Доброто срещу злото, а кое е доброто в случая? Всичко на-
правено от човек, все пак, може да бъде разрушено от човек. Ами 
от машини със собствен, макар и все още ограничен интелект?

В случая атаката на "Касея" не се основава на фишинг и ни-
вото на изпълнение на зловредния софтуер е "изключително". 
От атакуваните системи 70% са управлявани от доставчици на 
услуги, които използват VSA софтуера на Kaseya за управление 
на множество клиенти. Този софтуер автоматизира инсталира-
нето на актуализации на защитата и управлява резервни копия 
и други основни функции. Понастоящем Kaseya смята, че REvil 
не просто е нарушил кода ѝ, но вероятно е използвал уязвимости 
в софтуера на трети страни.

Добре заварили, в глобалното село, където никой не е защитен 
от киберпрестъпления!

Емилия Караянева, главен редактор на в. „Дентамедика“

  #НАКРАТКО

КАК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА 
ЗАПЛАЩАНЕТО ПО 
МЕТОДИКАТА ЗА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ 
УСЛОВИЯ НА РАБОТА СЛЕД 

30 ЮНИ 2021 Г.

Специализираната дентална 
помощ е критерий за нацио-
налната дентална грижа и 

качеството на националната ден-
тална медицина.

Нивото на предлагане и нивото 
на ползване на специализирано-
то лечение определят висотата на 
квалифицирания дентален лечебен 
потенциал на фона на осигуреното 
и преосигурено кадрово окомплек-
товане с ЛДМ в България.

Ако не обсъждаме организация-
та, ако има такава, на предлаганата 
и ползвана специализирана ден-
тална медицина в мрежата, то оси-
гуряването със специалисти във 
всички етапи на тяхната подготов-
ка и изграждане търпи сериозни 
затруднения.

Грубо казано, всички страни 
участвуващи в процеса на специа-
лизация са недоволни и са потър-
певши от неуредените системни 
отношения и липсата на мотиви-
ращи стимули. Липсва достатъчно 
стимулиране на обучаващите бази 
и специалисти и стимули за придо-
биване на специалности.

От една страна Факултетите по 
дентална медицина полагат тради-
ционно огромно усилие да поддър-
жат, провеждат и разширяват на 
високо ниво дейността си по спе-
циализация на съответните колеги, 
но са сериозно възпрепятствувани 
от регулацията и ограничените 
възможности за броя на специали-
зиращите и от ниското финанси-
ране и липса на сериозни стимули 
за обучаващия преподавателски 
състав.

От друга страна, колегите които 
следва да са мотивирани за про-
фесионално развитие нямат дос-
татъчно бази за специализация 
по желанате от тях специалности, 
нямат финансиране и възможност 
да се издържат при пълна работна 
заетост в базите, нямат, също така, 
и стимули да придобиват специал-
ност при липса на система, осигу-
ряваща сертифициране и подходя-
що заплащане на специализирана 

дентална помощ.
Лечебните заведения, притежа-

ващи възможности за утвърждава-
не от Министерство на здравеопаз-
ването като бази за специализация 
също са в мотивационна и норма-
тивна невъзможност да се изградят 
като такива.

Има и още един по-нетрадицио-
нен подход за разширяване броя 
на специалистите, въпреки че в 
момента звучи волунтаристично, 
като се даде възможност на коле-
ги с доказана квалификация, глав-
но в чужбина, да защитят своите 
знания и умения и да се явяват на 
атестационни сесии и да придоби-
ват специалност.

Нека всичко това бъде предисло-
вие от мен.

Актуален повод за разглежда-
не темата за специализацията 
бе проведената от д-р Стойчо 
Кацаров, служебен министър на 
здравеопазването, работна сре-
ща, посветена на Наредбата за 
специализациите.

В срещата в онлайн формат, 
проведена на 24.06.т.г., взеха 
участие ръководители и пред-
ставители на академичната общ-
ност, експерти от МЗ, председа-
телите и представители на БЛС 
и БЗС. Срещата бе ръководена 

от д-р Стойчо Кацаров.
Основен повод на срещата бе 

проект на НИД на Наредба № 1 
за специализацията.

Предвид това, че в предложе-
ния нов проект се засягаха про-
мени, касаещи само лекарите, 
от страна на д-р Николай Шар-
ков, председател на БЗС, съвсем 
обосновано и с необходимата те-
жест остро бяха поставени нере-
шените проблеми на денталните 
медици.

Д-р Николай Шарков направи 
обоснован с факти анализ на съ-
ществуващия кадрови състав от 
специалисти в денталната меди-
цина, техния сериозен дефицит 
в страната и тяхното разпреде-
ление.

Изложени бяха многогодишни-
те усилия на БЗС и денталните 
факултети за утвърждаване на 
отделна Наредба за специализа-
ция на ЛДМ.

Такава наредба решава специ-
фиката на денталната медицина, 
в смисъл – приемът за специали-
зация, базите за специализация, 
водещата роля на ФДМ в цялост-
ния процес, мястото и времетра-
енето на специализацията, вкл. 
като работно време, осигуряване 
на държавна издръжка на спе-
циализиращите без обвързване 
с разпределение за три години и 
сериозно финансиране на ФДМ и 
преподавателския състав.

 В последното си включване, 
д-р Шарков направи обоснова-
но предложение да се изгради 
отново работна група, оглавена 
от министъра на здравеопазва-
нето и деканите на денталните 
факултети, плюс председателя 
и експертите на БЗС, за да се от-
вори реална нормативна база за 
утвърждаване за специализация 
на ЛДМ и създаване на нова ак-
туална отделна Наредба № 1 за 
ЛДМ.

Д-р Светослав Гачев
зам.-председател на БЗС, 

председател на КНА

АКТУАЛНО ЗА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

Ректорите са категорични, че намеренията за раз-
криване на частни медицински висши училища 
(ВУ) и филиали, са в разрез с държавната поли-

тика по медицинско осигуряване и гарантиране на ка-
чеството на медицинските и здравните грижи на насе-
лението.

След поредица от заседания академичните ръководства 
на медицинските университети в Република България, 
представлявани от своите ректори, се обединиха около 
общо становище, съдържащо предложения за изменения 
и допълнения в проекта на Национална карта на висшето 
образование в Република България. В становището под 
мотивираните си предложения се подписваха ректорът 
на МУ –София акад. проф. Лъчезар Трайков, ректорът 
на МУ – Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на 
МУ – Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на 
МУ –Плевен проф. Добромир Димитров. Официалният 
документ е изпратен до Президента на Р България, до 
министър-председателя, до министъра на образованието 
и науката, министъра на здравеопазването, председателя 
на Българския лекарски съюз и председателя на Българ-
ския зъболекарски съюз. 

Ректорите са категорични, че намеренията за раз-
криване на частни медицински висши училища (ВУ) 
и филиали, са в разрез с държавната политика по ме-
дицинско осигуряване и гарантиране на качеството на 
медицинските и здравните грижи на населението. Съ-
ществуващото териториално разпределение на висшите 
медицински училища покрива нуждите и е съобразено с 
административното и териториалното деление в страна-
та. Създаването на нови частни структури в системата 

на висшето образование на места, където съществуват 
утвърдени държавни такива, е процес, който беше на-
блюдаван неконтролирано в системата на здравеопазва-
нето и показа своята неефективност.

Ректорите на медицинските университети предлагат 
въвеждането на строго регламентиран съгласувателен 
режим при намерение за разкриване на нови държавни 
висши училища по професионалните направления „Ме-
дицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, и сродни 
специалности от регулираните професии. Те са катего-
рични, че това трябва да се случва при едновременното 
изпълнение на следните условия: 

• броят на действащите студенти на национално ниво 
е над 99% от определения от НАОА капацитет; 

• необходимостта от увеличаване на броя на обучава-
ните студенти в съответния район е съгласувана с МЗ, в 
съответствие с националната здравна карта; 

• има положително становище от МОН в извършената 
предварителна оценка на въздействието от откриването 
на съответното ново държавно висше училище (фили-
ал, факултет, колеж) върху степента на съответствие 
на профилната и териториална структура на висшето 
образование със социално-икономическото развитие и 
потребностите на пазара на труда.

Като допълнение, ректорите и академичните ръковод-
ства на медицинските университети в страната апелират 
да се предприемат законодателни инициативи за налага-
не на мораториум за откриване на нови университетски 
болници, както и на мораториум за придобиване на ста-
тут на научни организации в съществуващите здравни 
заведения.

РЕКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ 

ЗА ПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА 
КАРТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания 
и изпратени писма от НЗОК към 
изпълнителите на дентална по-

мощ, д-р Георги Димов, зам. председател 
на БЗС и председател на КРД, разясни:

Право на заплащане в неблагоприятни 
условия на работа, по повод обявената 
епидемична обстановка, получава изпъл-
нител на дентална помощ, чиито стойно-
сти на отчета на дейност за съответния 
месец на 2021 г., е не по-малко от  50% от 
базисната стойност за дейността за 2021 г.

Базисната стойност за дейността за 
2021 г. се формира от определената базисна стойност за 2020 г., 
завишена с 10%.

Конкретният размер на сумата се изчислява като разлика меж-
ду 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г. и стойността 
на отчетената дейност за съответния месец, която не може да е 
по-малка от 50% от базисната.

Д-р Георги Димов, зам.-председател  
на БЗС и председател на КРД
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
на УС на БЗС 

 
 На свое заседание от 19.06.2021 г., в нарочна точка от дневния ред, бе разгледана 
и дискутирана обстойно създалата се ситуация относно обрязване бройките за прием на 
студенти по държавна поръчка в съществуващите легитимни Факултети по дентална 
медицина – гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна, за учебната 2021-2022 г. 
 Управителният съвет на БЗС единодушно подкрепи следната Резолюция: 

1. Да бъдат запазени бройките за прием на студенти по държавна поръчка в 
трите съществуващи към момента легитимни Факултети по дентална 
медицина – гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна, на база на учебната 2020-2021 
г.; 

2. Категорично се противопоставяме срещу създаване на четвърти Факултет по 
дентална медицина в Медицински университет – гр. Плевен или  в други 
Медицински университети. 

 Своите аргументи в подкрепа на тази Резолюция сме излагали многократно пред 
всички институции и те се базират на приети европейски норми и съотношения 
граждани – лекари по дентална медицина на територията на всяка страна, членка на 
Европейския съюз. 
 Категорично се противопоставяме на недоказани твърдения, уронващи престижа 
на Управителния съвет на БЗС и неговото ръководство. 
 
 
С уважение: 
 

          
Д-р Николай Шарков     Д-р Борислав Миланов 
Председател на УС на БЗС     Главен секретар на УС на БЗС 
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Дo: Зам.-председателите на УС на БЗС 
Дo: Членовете на УС на БЗС 
До: Председателите на УС на РК на БЗС 
Дo: Председателя на КПЕ 
Дo: Председателя на КК 
Дo: Членовете на КК 
 
 
Относно: Намеренията на Нов български университет да открие догодина 

Факултет по дентална медицина.  
  
  
 
 Уважаеми колеги, 
  
  
 Вие сте в течение на обоснованите действия на Българския зъболекарски съюз 
(БЗС) срещу откриването на нови факултети по дентална медицина освен 
съществуващите три Факултета по дентална медицина в Медицинските университети 
– София, Пловдив и Варна.  
 Запознати сте и с Резолюцията, гласувана единодушно от УС на БЗС на 
19.06.2021 г., относно намаляването на бройките прием, единствено и само, на 
студенти по дентална медицина в изброените по-горе висши Медицински 
университети.   
 Изненада и безпокойство предизвика у нас съобщението в медиите, че Нов 
български университет (НБУ) иска да открие през 2022 г. нови факултети по 
медицина и дентална медицина. 
 Подчертавам, че БЗС категорично се противопоставя на това действие на НБУ, 
касаещо откриването на нов факултет по дентална медицина. 
 Очакваме подкрепа от Медицинските университети и денталните факултети 
към тях в София, Пловдив и Варна. 
 

С уважение:          

   
Д-р Николай Шарков    
Председател на УС на БЗС  
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До: Чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков 

Министър 
Министерство на образованието 
Република България 

 
 
Относно: Намеренията на Нов български университет да открие догодина 

Факултет по дентална медицина.  
  
  
 
 Уважаеми г-н Министър, 
  
 Вие сте в течение на обоснованите действия на Българския зъболекарски съюз 
(БЗС) срещу откриването на нови факултети по дентална медицина освен 
съществуващите три Факултета по дентална медицина в Медицинските университети 
– София, Пловдив и Варна.  
 Запознати сте и с Резолюцията, гласувана единодушно от УС на БЗС на 
19.06.2021 г., относно намаляването на бройките прием, единствено и само, на 
студенти по дентална медицина в изброените по-горе висши Медицински 
университети.   
 Изненада и безпокойство предизвика у нас съобщението в медиите, че Нов 
български университет (НБУ) иска да открие през 2022 г. нови факултети по 
медицина и дентална медицина. 
 Подчертавам, че БЗС категорично се противопоставя на това действие на НБУ, 
касаещо откриването на нов факултет по дентална медицина. 
  
 

С уважение:          

   
Д-р Николай Шарков    
Председател на УС на БЗС  

 

Да бъдеш лекар по дентална 
медицина е предизвика-
телство, но да бъдеш пред-

седател на Районна колегия на 
БЗС в Северозападна България е 
още-по-голямо предизвикател-
ство. Най-слаборазвития в иконо-
мически план регион на България 
изисква специално внимание и 
отношение.

Той е потомствен зъболекар. В 
професията е от 10 години. Хирургията е 
сред неговите основни интереси в дентал-

ната медицина и смята да се за-
нимава основно в тази насока в 
бъдеще.

Участвал е в програмата за си-
ланизиране на БЗС 

Справяме се с проблемите и те 
не са толкова сериозни по отно-
шение на съсловния живот, казва 
д-р Василев.

Оралната хигиена на населе-
нието е ниска. Идва се на зъбо-

лекар в много краен случай, което предвид 
социалния статус на хората е разбираемо.

Д-р Гергана Велинова, 
председател на РК на БЗС – Шумен

НОВОИЗБРАНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ТРЯБВА И ПО-МАЩАБНО 
МИСЛЕНЕ, А НЕ ДА БЪДЕМ 
САМО ИНДИВИДУАЛИСТИ

Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РК НА БЗС - МОНТАНА

Аз в момента съм общопрак-
тикуващ лекар по дентална 
медицина. Имам специал-

ност по протетика. Практикувам от 
29 години. Имам самостоятелен ка-
бинет и от близо 20 години работя 
частна практика в гр. Шумен.

Липсва целенасочена профилак-
тика и понякога пациентите идват 
твърде късно в нашата практика, 
когато вече ни е трудно да им по-
могнем ефикасно.

Опитвам се да работя персонално с всеки 
пациент, да го мотивирам да посещава каби-
нета периодично и да се следи неговото ле-
чение. Може би трябва да работим повече с 

медиите за общата профилактика. 
Активно насочвам пациенти към 
програмата за силанизация на БЗС. 

Това привлича колегите на нашия 
форум – практическа насоченост за 
общопрактикуващия лекар по ден-
тална медицина.

Дълги години имаше отлив от 
млади колеги от региона, но в мо-
мента има млади колеги. Те трудно 
участват в съсловния живот. Трябва 

и по-мащабно мислене, а не да бъдем само ин-
дивидуалисти. Разбирам младите колеги, кои-
то искат да се утвърдят и това изисква много 
усилия и концентрация, а съсловният живот 
изисква и време, лично време.
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Пакетна цена на 5-те нива, 
заплатени до 13.09.2021 г. 

38% отстъпка

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

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

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в 

съответствие с решенията на компетентните административни 

органи във връзка с COVID-19.

1 ниво 2 ниво  3 ниво  4 ниво  5 ниво  

18, 19, 20 януари
2022 г.

14, 15, 16 декември
2021 г.

24, 25, 26 ноември
2021 г. 

16, 17, 18 февруари
2022 г.

27, 28 октомври
2021 г. 

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и 
пръстени

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

AlexanderDiscipline

Alexander Discipline Followers

Приложението е създадено от 
"Информационно обслуж-
ване" АД, стойността му е 

25 хил. лв. и ще бъде активно от 
6.7.2021 г. То е безплатно за паци-
ентите.

Всеки, който разполага с прило-
жението, ще получава съобщение, 
ако има извършена промяна в до-
сието му, както и дали личният му 
лекар и зъболекар са с прекратен 
договор с НЗОК. 

Ако е нанесена промяна в па-
циентското досие, тя може да се 
види на сайта на НЗОК, каза проф. 
Салчев, управител на НЗОК. По 
думите му целта на приложението 
е всеки да знае дали и кога е било 
извършено дадено изследване, по-
лучил ли е направление за опреде-
лени дейности, хоспитализации, 
получена дентална помощ и др. 

По този начин ще се увеличи кон-
тролът, обясни той. Предвижда се 
чрез приложението гражданите да 
имат възможност и да дават обра-
тна връзка към НЗОК дали дадена 
дейност е била извършена. 

Приложението ще е достъпно 
с Уникален код за достъп, с ПИК 
на НАП или с електронен достъп, 
обясни Валентин Мундров от "Ин-
формационно обслужване". По ду-
мите му целта е личните данни да 
са максимално защитени.

Министърът на здравеопазване-
то Стойчо Кацаров препоръча да 
се намери начин за по-лесен дос-
тъп до приложението. При мними 
хоспитализации и изследвания, за 
които НЗОК плаща, се губят мили-

они левове, допълни той. Неизвър-
шените, но заплатени дейности са 
измама, каза още министър Каца-
ров. По думите му НЗОК не може 
да се справи с този проблем, ако не 
получи помощ от потребителите.

Ръководствата на съсловните 
организации в здравеопазването: 
БЛС, БЗС и БФС изразиха подкре-
пата си за приложението.

Министърът на здравеопазването 
Стойчо Кацаров посочи, че универ-
сален код за достъп от РЗОК имат 
едва няколко хиляди души, малко 
повече са тези, които имат ПИК от 
НАП. Намерете начин хората по-
лесно да получават възможност да 
се регистрират в това приложение, 
призова той.

От Българския лекарски съюз 
поискаха при добавяне на възмож-
ност за подаване на сигнал от стра-

на на пациенти всеки такъв сигнал 
да бъде също проверяван, защото 
се случва пациенти да искат по 
различни причини да навредят на 
лекари, като подават лъжливи сиг-
нали.

Целта на приложението е да 
може самите пациенти да осъщест-
вяват завишен контрол, както и оп-
тимизиране на процесите в здраве-
опазването чрез повече публичност 
на действията на НЗОК.

Приложението ще дава инфор-
мация за промяна в пациентското 
досие въз основа на отчетите, по-
стъпващи в касата, тоест лицето ще 
получава известие, че е настъпило 
някакво здравно събитие, но за по-
вече подробности ще е нужно да 

влезе в самото досие. То ще инфор-
мира и за смяна на личния лекар. 
На следващ етап приложението ще 
дава информация и за изписани 
електронни рецепти, извършени 
имунизации и други. Приложение-
то е безплатно за гражданите.

То е свързано и със система за 
оценка на специалистите. В при-
ложението няма лични данни, те се 
съхраняват само в НЗОК, разясни 
проф. Салчев.

Стъпката е добра, но е много 
плаха. За да бъде ефективно при-
ложението, дейността трябва да 
се отчита веднага, както и да има 
възможност да се подава информа-
ция чрез бутон за неизвършена на 
практика дейност, заяви здравният 

министър д-р Стойчо Кацаров. 
Д-р Кацаров отбеляза факта, че 

приложението няма да дава инфор-
мация и в момента на извършване-
то на определена дейност. 

В отговор проф. Салчев при-
помни, че договорните партньори 
на касата имат отчетни периоди, в 
които подават информация към Ка-
сата. Здравната каса няма ресурс да 
контролира това, посочи той. 

Ако клишето е да поставим па-
циента в центъра, то това е начи-
нът, коментира още д-р Кацаров. 
Той допълни, че злоупотребите със 
средствата на НЗОК са огромни и 
вероятно може да се очаква, че те 
възлизат на милиони левове. „Това 
е документна измама, това е краж-
ба. НЗОК не може да се справи из-
цяло и докрай с този проблем, ако 
не получи помощ от потребители-
те“, каза той. „Това е важно не само 
за потребителите, които със здрав-
ните си вноски издържат здравната 
система, но и за добрите лекари. От 
този пропуск, от тази възможност 
се възползват лошите лекари, кои-
то не са толкова търсени“, комен-
тира той. А какво по-добре от това 
малкият ресурс в системата да се 
използва рационално, посочи още 
д-р Кацаров.

Съсловните организации под-
крепиха изцяло създаването на 
приложението, но също се обеди-
ниха около мнението, че достъпът 
до него трябва да е по-лесен, както 
и да има обратна връзка с НЗОК в 
случай на съмнение за извършване 
на фиктивни дейности.

„Българският лекарски съюз ка-
тегорично подкрепя всички усилия 
във включването на пациента в 

контрола. За БЛС е важно да по-
мага на добре работещите лекари. 
Знаете ли как се чувстват тези, 
които работят съвестно, а друг на 
техен гръб да злоупотребява“, до-
пълни още той.

Председателят на Българския 
зъболекарски съюз д-р Николай 
Шарков заяви, че от самото си 
създаване БЗС е против лъжата и 
измамата. Той обаче също посочи, 
че пациентът невинаги е доброже-
лателен и че има и такива, които 
участват в тази измама. Трябва да 
има ред в системата, този ред без 
пациента не може да се случи, под-
черта той.

ВСИЧКИ ДОГОВОРНИ 
ПАРТНЬОРИ ТРЯБВА ДА 

БЪДАТ „ОНЛАЙН“

„Ще развием приложението. Ни-
кой не казва, че то е замръзнало, 
приемаме всякакви предложения“, 
каза в обобщение проф. Салчев. 
Той допълни, че за да може инфор-
мацията да се подава в момента на 
извършването й, всички партньори 
трябва да бъдат „онлайн“. От думи-
те му стана ясно, че функционал-
ността ще бъде разширена с опция 
за обратна връзка „Не съм бил аз“, 
с която НЗОК да се информира за 
евентуални фиктивни дейности. В 
тази връзка обаче д-р Маджаров 
също апелира за внимателни дейст-
вия и посочи, че недоброжелатели 
може да злоупотребят с приложе-
нието в обратна от целта на създа-
ването му посока.

На страницата на НЗОК ще има 
писмени указания за инсталиране 
на приложението.                         ДМ

ИМА ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВАШЕТО ДОСИЕ
Безплатно мобилно приложение ще известява за променена информация в пациентското досие на 

гражданите. Предвижда се чрез приложението гражданите да имат възможност и да дават обратна 
връзка към НЗОК дали дадена дейност е била извършена

  #БЛИЦ

БЗС ОТ САМОТО  
СЪЗДАВАНЕ НА НЗОК Е ПРОТИВ 

ЛОШИТЕ ПРАКТИКИ
Д-р Николай Шарков, председател на БЗС

Приложението трябва да се доразработи, като се имат 
предвид всички промени, които трябва да се направят в 
подзаконовите и законовите уредби.

Искам да подчертая, че БЗС от самото създаване на НЗОК е 
против лошите практики, против лъжата, против измамата. И 
това сме го подчертавали нееднократно. И сме предприемали 
действия в тази посока и предстои да предприемаме. 

Необходим е и контрол от страна на пациента, но искам да 
подчертая, че пациентът не винаги е доброжелателен. Макар да 
има и не много голям брой пациенти, които участват в тази „за-
вера“, финансова и документална, а всичкото това е подсъдно. 
Трябва да има ред в системата. Този ред без участието на паци-
ента не може да бъде постигнат. Всеки един сигнал от пациент 
трябва да бъде проверяван добронамерено от Касата. Не бива да 
се тръгва от презумпцията за виновност, защото има много слу-
чаи, с които се сблъскваме в офиса на БЗС с недобронамереност 
на пациентите.

Достъпът до приложението трябва да бъде максимално улес-
нен. Има за доработване малки детайли, които са съществени.

Д-р Н. Шарков, председател на БЗС (в центъра) изложи становището на съсловната организация

Представителите на „Информационно обслужване“, проф. П. Салчев, д-р Стойчо Кацаров и 
представителката на А1 представят мобилното приложение в БТА
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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 – 18.00 ч. „Рецепта за успех в ендодонтияна”
 Лектор: Д-р Божидар Кафелов

02.10.2021 г.
7.30 – 9.00 ч. Регистрация
9.00 – 10.00 ч. „Грешки в превенцията и профилактиката 
 на пародонталните заболявания ”
 Лектор: Д-р Борис Раденков 

10.00 – 10.15 ч. Търговска презентация: „Съвременна  орална   хигиена“,
 Лектор: д-р Росица Светославова 
 
10.15 – 11.15 ч. „Безметални възстановявания – новият протетичен стандарт?”
 Лектор: Доц.Д-р Тодор Узунов, дм

11.15 – 11.30 ч. Търговска презентация: ”Инициативна и поддържаща 
 пародонтална терапия с PT-A Woodpecker
 Лектор:д-р Емануил Скалидис

11.30 – 12.30 ч. „ CAD/CAM изработени апарати 
 в ежедневната ортодонтска практика”
 Лектор: Доц.д-р Владимир Петрунов,дм

12.30 – 14.30 ч. Обяд на блок маса

14.30 – 14.45 ч. Търговска презентация: е :“ BioGaia Prodentis – 
 орална пробиотична грижа за здрави венци и зъби!“
    Лектор:д-р Ц. Дучева

14.45 – 15.45 ч. „Затваряне на разстояния между фронталните зъби чрез директни 
 и индиректни техники. Минимално-инвазивни концепции.”
 Лектор: Д-р Иван Райчев

15.45 – 16.15 ч. Търговска презентация: „Афтозен стоматит – диференциална 
 диагноза и подходи за лечение”
 Лектор: Проф.Росен Коларов

16.15 – 17.15 ч. „Хирургични аспекти в общата дентална практика” 
 Лектор: Проф.д-р Павел Станимиров,дм

17.15 – 17.30 ч. Търговска презентация:

20.00  – 01.00 ч. Гала вечеря

СЪПЪТСВАЩИ СЪБИТИЯ

Теоретично-практически курс: 
„Технология на глас- влакната в денталната медицина” Лектор: Д-р Радослав Аспарухов 

Теоретико-практически курс:
В търсене на идеалната имплантна система – водещ  Д-р Пламен Бързашки – 3 часа 

Надимплантно протезиране – водещ  д-р Добромира Шопова – 3 часа. 

Теоретично- практически курс:
 „Пародонт-актуални методи за лечение.

Хронични възпалителни процеси: оптимизация с биологични и нано-
биотехнологични продукти. Технология плазмо лифтинг /PRP/NGF гингивал гел”

1. Отворено мероприятие - безплатно
2. Участие в практическата част  с предварително записване – 150 лв.
 лектор Стоимен Терзийски  - 0894 801797

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НФДМ ГР. БАНСКО 01-03.X.2021 ГОД.

1. Такса  частие – 45,00 лв.
2. Такса участие членове на РК-Благоевград – 25,00 лв. 
 /разликата се поема от РК на БЗС-Благоевград/
3. За студенти присъстващи на форума – без такса участие
4.  Такса онлайн излъчване – 45 лв. за он-лайн стрийминг на сайта: www.blagoevgrad.wstream.eu
 При банков превод задължително трябва да се съдържат имената на подателя и ЛПК, като в 
 описанието да е записано изрично, че се заплаща за НФДМ гр.Банско 2020 год. он-лайн.
5.  Куверт гала вечеря – 45,00 лв.

Банкова сметка: 
РК на БЗС - Благоевград
БАНКА: ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ  АД Гр.Благоевград
IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02 BIC: BPBIBGSF

Хотелско настаняване - Гранд хотел Банско
1. а)  Единично настаняване – 80 лв. с включена закуска;
 б)  Двойно настаняване – 51 лв. с включена закуска / на човек /;
 в)  Цената включва : ползване на SPA център от 2000 кв.м. /акватоничен басейн, детски
  басейн, шоков басейн, джакузи, инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, парна
  баня, панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс зона, фитнес – 250 м2
 г) Oбяд на блок маса – 15 лв. на човек;

Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ кабина, телефон, сешоар.
Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с ЛАУНДЖ БАР, където пуше-
нето е неограничено. Работно време от 10.00 до 02.00 часа. Настаняването става по реда на 
заявяването и заплащането. При изчерпване на стаите от Гранд Хотел Банско, настаняването 
ще става в хотел „Евелина палас“

Телефон за връзка при интерес от Ваша страна: 0888333860 Д-р Георги Сойтариев
Офис на РК Благоевград – 073/ 88 08 29 ; 0887 09 61 09 – Димитрина Калайджийска 
И-мейл – ssbblagoevgrad@abv.bg

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

ЦИФРОВА ИДЕНТИЧНОСТ

ЕС ГОТВИ ЕЛЕКТРОННА 
САМОЛИЧНОСТ 
ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Европейската комисия ще предложи въ-
веждането на цифров портфейл, който 
ще предлага достъп до публични и част-

ни услуги в целия ЕС.
Портфейлът, под формата на мобилна апли-

кация, ще позволява на гражданите да се иден-
тифицират цифрово и да съхраняват данни за 
самоличност, пароли и официални документи 
като шофьорски книжки, медицински рецеп-
ти, дипломи и др. Те ще позволят използването 
на услуги, които изискват идентификация и 
плащане като наемане автомобили, достъп до 
електронни публични услуги като издаването на документи, плащането на комунални 
сметки и др. Идентификаторът ще позволи да се доказва възраст, да се кандидатства за 
заем, да се отвори банкова сметка, да се подаде данъчна декларация.

Гражданите ще имат достъп до еднакви услуги на цялата територия на съюза, като 
комисията си поставя за цел да подготви платформата за въвеждането на портфейлите 
до октомври 2022 г. Уточняването на техническите параметри със страните членки 
вече е започнало.

Европейското приложение, което ще може да бъде ползвано чрез мобилни устрой-
ства, ще използва чрез лицево или пръстово сканиране и ще действа на принципа 
на вече познатите апликации за плащания на големите електронни платформи като 
"Епъл" (Apple), "Гугъл" (Google), "Тейлс" (Thales) и различни финансови институ-
ции.

ЕС възнамерява да ограничи достъпа на компаниите, които ще предлагат услуги до 
личните данни на потребителите в опит да спечели доверието им и да тушира страхо-
вете от кражбата данни чрез все по-дръзките кибератаки.

Въвеждането на електронен портфейл може да генерира до 9.6 милиарда евро ползи 
за ЕС и да създаде 27 хил. работни места за период от пет години, изчислява Еврокоми-
сията. Той ще спести генерирането на въглеродни емисии и може да има положително 
въздействие върху околната среда, твърдят авторите.

14 европейски държави вече разполагат със собствени схеми за цифрова идентич-
ност, от 7 могат да се използват през мобилни приложения.

Електронният паспорт идва, докато ЕС се готви да пусне в действие първата елек-
тронна система за проверка на автентичността на удостоверенията за COVID статуса 
на гражданите, които трябва да улеснят движението в ЕС.
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РЕЗЮМЕ

Идеалният материал за възстановяване на зъбни тъкани 
трябва да притежава някои изключителни свойства 
като адекватна адхезия, неразтворимост, триизмерна 

стабилност, биосъвместимост, биоактивност и др. На пазара 
непрекъснато се представят нови материали, претендиращи 
за по-добра производителност, които да  оптимизират гри-
жата за пациентите на денталния лекар. Биодентинът беше 
представен наскоро като „първият всичко-в- едно, биоак-
тивен и биосъвместим материал за заместване на увреден 
дентин“. Производителите твърдят, че Biodentine има значи-
телно по-кратко време на втвърдяване за разлика от други си-
ликатни цименти като минерален триоксиден агрегат (MTA) 
и също така има по-добри механични и манипулационни 
свойства. Тази статия има за цел да сравни свойствата на 
MTA и Biodentine, анализирайки изследователската дейност, 
проведена в тази област досега от различни изследователи 
по целия свят.

ВЪВЕДЕНИЕ

През последните 200 години протоколите за провеждане 
на ендодонтско лечение претърпяха редица промени. Стан-
дартният протокол е модификациран неколкократно под дав-
ление на засилващото се желание на пациентите зъбите им 
да бъдат запазени, както и напредъка в материалознанието 
и иновативациите в инструментариума и оборудването. Био-
керамичните материали могат да се разглеждат като велико-
лепно допълнение към ендодонтския арсенал, което е проме-
нило прогнозата на много случаи, които само преди няколко 
години са били считани за безнадеждни.

Пионерът др Махмуд Торабинеяд, заедно с колегите си 
от университета Loma Linda [1] първи прилагат забележи-
телният биосъвместим материал-минерал триоксид агрегат 
(МТА).  MTA може да се използва в хирургични и нехи-
рургични случаи, включително при директно покритие  на 
пулпата [2], временен пълнеж, запълване на коренови или 
фуркационни перфорации [3], апексификация и коренова 
заплънка [4,5]. Въпреки високата клинична ефективност на 
този чудесен цимент, се наблюдават някои проблеми, кои-
то пречеха на клиницистите да го прилагат в широка гама 
случаи. Основните са много дългото време за втвърдяване и 
трудната манипулация.

Biodentin е нов биоактивен цимент на основата на калци-
ев силикат, който се появи наскоро на пазара на дентални 
материали като „заместител на дентина“. Този нов биоло-
гично активен материал има възможността да пенетира през 
отворени дентинови тубули, в които да кристализира и така 
да осигури връзката с дентина и да осигури механичната 
стабилност на слоя. Биодентинът е базиран на циментовата 
технология, залегнала в основата на МТА и следователно; 
претендира за подобрения на някои от свойствата, като фи-
зически свойства и манипулационни качества, и за приложи-
мост в широка гама случаи като възстановяване на перфора-
ции и пулпно покритие [6]

Този литературен преглед цели да изброи и сравни свой-
ствата на MTA и Biodentin за по-добро клинично разбиране.

Химичен състав
Химичен състав на Biodentine: Биодентинът се предлага 

под формата на капсула, съдържаща идеалното съотношение 
на прах и течност. Съставът на праха е даден в [Таблица / 
Фиг. 1], докато течността съдържа калциев хлорид, който 
действа като ускорител на реакцията, хидроразтворим по-
лимер , който редуцира нуждата от течност и вода. Точната 
концентрация на неговите компоненти обаче не е предоста-
вена от производителя, различни изследователи са проучили 
състава и са предоставили данните. Едно такова проучване, 
проведено от Camilleri J et al., разкрива концентрацията на 
компоненти на Biodentine [Таблица / Фиг. 1] [7].

[Table/Fig-1]:
Състав на  Biodentine.

Прах Процент
Трикалциев силикат (3CaO.SiO2) (осно-
вен елемент)

80.1

Дикалциев силикат (2CaO.SiO2) (секун-
дерен елемет )

-

Калциев карбонат (CaCO2)(пълнител) 14.9
Циркониев оксид (ZrO2) (радиоопакер) 5
Железен оксид(оцветител) - 

 
Химичен състав на MTA: MTA е основно механич-

на смес от три прахообразни съставки: портланд цимент 
(75%), бисмутов оксид (20%) и гипс (5%) [8]. Според 
патентът за MTA той се състои от калциев оксид (50-75 
тегл.%) и силициев оксид (15-20 тегл.%), които заедно със-
тавляват 70-95% от цимента. При смесване на тези суро-
вини се получават трикалциев силикат, дикалциев силикат, 
трикалциев алуминат, тетракалциев алумоферит [9]. Има 

два търговски типа МТА: сив и бял и разликата се дължи 
на наличието на желязо в първия, което допълнително об-
разува тетракалциево-алумино-феритна фаза. Съответно, 
липсата на железен оксид в белия МТА води и до липсата а 
гореописаното съединение [Таблица / Фиг. 2] [10].

[Table/Fig-2]:
Състав на  MTA.

Състав Процент
ПРАХ
Трикалциев силикат 66.1
Дикалциев силикат 8.4
Трикалциев алуминат 2.0
Tетракалциев алуминоферит -
Калциев сулфат -
Bismuth oxide 14
Calcium oxide 8
Silicon oxide 0.5
Aluminium oxide 1.0

Реакция на втвърдяване
Реакция на втвърдяване на Biodentine: Реакцията 

между праха и течността води до уплътняване и втвърдя-
ване на цимента. Точно след смесване, калциево- сили-
катните частици на Biodentine реагират с вода и образу-
ват разтвор с високо pH, съдържащ Ca 2+, OH- и силикатни 
йони. Хидратацията на трикалциевия силикат води до об-
разуването на хидратиран калциево-силикатен гел върху 
циментовите частици и ядрата калциевия хидроксид. С 
течение на времето калциево-силикатния хидратиран гел 
полимеризира, образувайки твърда мрежа и алкалност-
та на околната среда се увеличава поради отделянето на 
калциево-хидроксидни йони. Освен това хидратираният 
гел обгражда нереагиралите частици на трикалциевия си-
ликат и поради относително непропускливия си характер 
за водата, той помага за забавяне на ефектите от по-ната-
тъшните реакции [11,12]. Пълната реакция може да бъде 
обобщена като [6]:

Реакция на втвърдяване на MTA: Реакцията на хидра-
тация по време на втвърдяването протича между трикалци-
ев силикат и дикалциев силикат, за да се образува хидрати-
ран калциево-силикатен гел с алкално pH. Допълнителна 
реакция между трикалциевия алуминат и калциевия фос-
фат образува високосулфатен калциев сулфоалуминат. 
Калциевите йони се извличат през дентиновите каналчета 
и концентрацията се увеличава с времето, когато материа-
лът се втвърди [8,13,14].

Манипулационно време
Манипулационното време на Biodentine и MTA е дадено 

в [Таблица / Фиг. 3] [6]. Наличието на ускорител на втвър-
дяване в Biodentine води до по-бързо сгъстяване и втвърдя-
ване, като по този начин се подобряват неговите манипула-
ционни качества и здравина. Това е предимството му пред 
MTA, тъй като удълженото време за втвърдяване, изследва-
но от Torabinejad M et al, води до повишен риск от частич-
ни загуби на материал и промяна на интерфейса по време 
на завършващата фаза на процедурата [5,13,14]. Следова-
телно, Biodentine има значително предимство в сравнение 
с MTA по отношение на манипулационното време.

[Table/Fig-3]:
Втвърдяване и порьозност на MTA и Biodentine.

Материал Време за 
първоначално 
втвърдяване 
(минути)

Време за 
финално 
втвърдяване 
(минути)

Порьозност 
{плъност(g/
cm3)}

MTA 
(ProRoot)

70 175 1.882 (0.002)

Biodentine 6 10.1 2.260 (0.002)
  

Плътност и порьозност
Това е критичният фактор, който определя размера на 

просмукването и резултата от лечението, тъй като по-голе-
мият диаметър на порите води до по-голямо просмукване, 
което съответства на проникването и преминаването на 
микроорганизми и следователно компрометира херметич-
ното уплътнение. Изследване, проведено от Torabinejad M 
et al., [5] не разкрива значителна разтворимост на MTA, 
докато; Fridland M и Rosado R съобщават за значително 
увеличение на разтворимостта и порьозността на ProRoot 
MTA с увеличаване на съотношението вода към прах [15]. 
De Souza ET et al., проведоха проучване на порьозността 
и сравниха Biodentine с IRoot BP, Ceramicrete и ProRoot 
MTA, използвайки микро-CT техника. Те отбелязват, че 

не са открити значителни разлики в порьозността между 
новите, съдържащи калциев силикат, цименти и MTA [16].

Поради ниското съдърание на вода Biodentine има по-
малка порьозност в сравнение с MTA [таблица/фиг.-3].

Сила на натиск
По време на втвърдяването на Biodentine, якостта на на-

тиск се надвишава 100 MPa през първия час и 200 MPa 
на 24-ия час и продължава да се подобрява с течение на 
времето в продължение на няколко дни, докато достигне 
300 MPa след един месец [8], което е сравнимо с якостта 
на натиск на естествен дентин, т.е. 297 МРа [17]. Изследва-
не, проведено от Grech L et al., показва, че Biodentine има 
най-висока якост на натиск в сравнение с други тествани 
материали поради ниското съотношение вода / цимент при 
размесването на  Biodentine [14].

Якост на огъване
Силата на огъване на всеки дентален материал е важен 

фактор, тъй като намалява риска от фрактури при клинична 
употреба. Walker MP et al., установяват, че якостта на огъване 
на MTA е 14,27 MPa, когато две от повърхностите на обра-
зците са били изложени на влага след 24-ия час от времето за 
втвърдяване [18]. Установено е обаче, че якостта на огъване 
на Biodentine, записана след два часа, е 34 MPa [6].

Микротвърдост
Микротвърдостта на MTA се влияе от няколко фактора 

като стойността на pH на околната среда, дебелината на 
слоя, кондензационното налягане, количеството захванат 
въздух в сместа, влажността, киселинното ецване на ма-
териала и температурата [19-22 ]. Matt GD et al., изследват 
микротвърдостта на сивия MTA и белия MTA при 2 mm 
и 5 mm дебелина на слоя и установяват, че слоят с 5 mm 
дебелина има значително по-голяма твърдост, независимо 
от използвания материал [19]. Grech L et al установяват, 
че Biodentine показва превъзходна стойност на микротвър-
достта в сравнение с Bioaggregate и IRM [14]. Установе-
но е, че твърдостта на биодентина от Goldberg et al. е 51 
Vickers Hardness Number (VHN) на 2 часа и 69 VHN след 
един месец [23]. Кристализацията на хидратирания калци-
ево-силикате гел продължава, което намалява порьозност-
та и увеличава твърдостта с времето [6].

Разтворимост
От наличната литература няма категорично заключение 

относно степента на разтворимост на MTA и беше направе-
но заключението, че с увеличаване на съотношението вода 
към прах, освобождаването на калций от MTA се увелича-
ва, което ускорява неговата разтворимост [5,20,15]. Grech 
L et al., изследват  степента на разтворимост на биодентин, 
биоагрегат и прототипен цимент, като същевременно оце-
няват физическите свойства на тези материали. Авторите 
потвърждават отлагането на кристали хидроксилапатит 
върху повърхността на Biodentine в присъствието на син-
тетична тъканна течност [14].

Микропросмукване
Установено е, че биодентинът е свързан с високо рН (12) 

и освобождава калциеви и силициеви йони, което стимули-
ра минерализацията и създава „зона на минерална инфил-
трация“ по протежение на дентин-циментовата граница, 
обуславяйки по-добро запечатване на зоната. Caron G et al. 
са установили, че Biodentine проявява по-добри запечатва-
щи свойства в сравнение с MTA [24]. Torabinejad M прави 
изчерпателен литературен преглед изследвайки резултаите 
от проведените проучвания, касаещи микропрпускливост-
та на MTA и заключава, че MTA има добра уплътняваща 
способност и запечатва зоната добре [25]. Ravichandra PV 
et al., оценяват, че Biodentine осигурява по-добра адапта-
ция и запечатване на кореновия апекс [26]. Въпреки това, 
Ozbay G et al., наблюдават по-ниска микропропускливост 
при MTA, в сравнение с Biodentine, при прилагане на мето-
да за филтриране на течност [11].

Възможност за маргинална адаптация и запечатване
Маргиналната адаптация има връзка със  запечатващата 

способност на денталния материал и следователно оказва 
влияние върху клиничния успех. Микромеханичната адхе-
зия на между Biodentine и зъбния дентин обуславя неговата 
отлична адаптация [27].

Soundappan S et al., проведоха инвитро проучване за 
сравнение на маргиналната адаптация на Biodentine, MTA 
и междинен възстановителен материал (IRM), използвай-
ки сканиращ електронен микроскоп и заключиха, че както 
MTA, така и IRM са значително по-добри от Biodentine по 
отношение на маргиналната адаптация, когато се използ-
ват като материал за апикална  коренова заплънка [28].

Сила на връзката 
Tunc ES и съавт. съобщават, че прилагането на тотално 

ецване и еднобутилкова  адхезивна система с композитен 
материал или компомер върху MTA води до значително 
по-висока якост на свързването, отколкото с едноетапна 
самоецваща се адхезивна система  [29]. Hashem DF et al., 
установяват, че биодентинът има ниска якост по време на 
началните етапи на втвърдяване, поради което прилагането 

MTA СРЕЩУ BIODENTINE: ЛИТЕРАТУРЕН 
ПРЕГЛЕД И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Мандиб Каур, кореспондирщ автор; Харпрет Синг, Джайдев Синг Дилън, Мануш Батра и Мину Саини
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на окончателното композитно възстановяване трябва да се 
забави за период от поне две седмици, за да се постигне 
адекватна якост на свързването между материала и денти-
на, за да издържи слоя на полимеризационното свиване на 
композита [30].

Друго важно приложение на MTA и Biodentine е запечат-
ването на перфорации. С цел постигане на по-висока сте-
пен на успех, материалът трябва да е достатъчно устойчив 
на изтласкване, за да не се размести по време на функция.  
. El-Maaita AM et al., изследват ефекта на размазващия 
слой върху изтласкващата сила  влияеща на биодентина, 
ProRoot MTA и Harvard MTA и съобщават, че изтласкваща-
та сила намалява с отстраняване на размазания слой при 
всички тествани материали [31]. Guneser MB et al., Оце-
няват ефекта на различни ендодонтски иригационни раз-
твори (натриев хипохлорит, хлорхексидин и физиологичен 
разтвор) върху устойчивостта към изтласкване на MTA и 
Biodentine, когато се използват като материал за запечат-
ване на коренова перфорация и стигат до заключението, че 
MTA притежава пo-ниска  устойчивост на изтласкване в 
сравнение с  Biodentine [32].

Обезцветяване
Преглед на наличната литература разкрива, че наличи-

ето на преходни елементи, а именно желязо, манган, мед 
и хром оцветяват интензивно материала , когато са в ок-
сидната си  форма. По същия механизъм- бисмутът, който 
е  по-тежък елемент, води до обезцветяване на материала, 
тъй като оксидът му е с жълт цвят. 

 Valles M et al., проведоха in vitro проучване за оценка 
на устойчивостта на цвета на пет материала на основата на 
калциев силикат под въздействието на светлина и кислород 
и установиха, че комбинацията от светлина и анаеробни 
условия води до значителни промени в цвета на Angelus 
white MTA, ProMTA бял портланд цимент с бисмутов ок-
сид, докато цветът на Biodentine и портланд циментът е 
стабилен в продължение на пет дни [33].

Антибактериална и противогъбична активност
Антибактериалните и противогъбични свойства на MTA 

и Biodentine се дължат най-вече на високото pH на тези 
материали. Тази висока алкалност има инхибиращ ефект 
върху растежа на микроорганизмите и на практика дезин-
фекцира дентина. Hiremath GS et al., правят оценка на ан-
тимикробната ефикасност на Biodentine, MTA и MTA Plus 
и установяват, че MTA и Biodentine показват значителен 
антимикробен ефект срещу E. faecalis, докато MTA Plus е 
доказано добро противогъбично средство срещу Candida 
albicans [34] . Друго проучване съобщава за антибактери-
алните и противогъбични характеристики на Biodentine, 
MTA и глас-йономерен цимет (ГЙЦ) и заключава, че 
Biodentine показва по-добро антимикробно действие от 
MTA и ГЙЦ [35].

Биосъвместимост и цитотоксичност
Трябва да се обърне внимание на биосъвместимостта и 

цитотоксичността на денталния материал, когато той ще 
се използва като средство за запечатване на  перфорация 
или възстановяване на фуркацията, ретроградна коренова 
заклънка  или пулпно покритие, за да се избегне токсични-
ят му ефект върху околната тъкан (пулпни и перирадику-
ларни клетки). Zhou H et al., сравняват цитотоксичността 
на биодентина с бял MTA и ГЙЦ, използвайки човешки 
гингивални фибробластни клетъчни култури и наблюдени-
ята им сочат, че биодентинът предизвиква реакция, сход-
на  с тази, породена от белия MTA и че двата материала 
са по-малко цитотоксични от ГЙЦ [36]. По същия начин, 
Nunez CMC et al., са открили подобен модел на експресия 
на цитокини между Biodentine и MTA, като за целта се  из-
ползват фибробластни клетъчни култури [37]. Perard M et 
al., сравняват биосъвместимостта и генната експресия на 
Biodentine и MTA, използвайки триизмерни многоклетъч-
ни сфероидни култури и наблюдават подобна реакция меж-
ду тези два материала, което индикира приложимостта им 
за директно пулпно покритие [38].

Биоактивност и регенеративен потенциал
Laurent P et al., оценяват способността на Biodentine, MTA, 

калциев хидроксид и  репаративния материал Xeno III да ин-
дуцират репаративен синтез на дентин и трансформиране на 
секрецията на растежен фактор бета 1 (TGF-b1). Те показаха, 
че както Biodentine, така и MTA участват в ранната одонтоб-
ластна диференциация и иницииране на минерализация и по 
този начин потенцират формирнето на репаративен дентин,в 
по-голяма степен, в сравнение с  другите два материала. Се-
крецията на TGF-b1 е значително увеличена при прилагане 
на  Biodentine, MTA и калциев хидрксид , за разлика от слу-
чаите, третирани с Xeno III [39].

В друго проучване Biodentine показа по-голяма способ-
ност да стимулира производството на  апатитни кристали 
и освобождаване на дентинови елементи, в сравнение с  
MTA и биокерамичен сийлър [40]. Luo Z et al., изследват 
ефекта на биодентина върху стволовите клетки на човеш-
ката зъбна пулпа (hDPSC) и установяват, че биодентинът 
значително увеличава пролиферативните, миграционните 
и адхезивните способности на стволовите клетки, когато 
се поставя директно в контакт с пулпата, което допълни-
телно потвърждава  биоактивността и биосъвместимостта 
на материала. Биодентинът е способен да стимулира ми-
нерализацията, потенцирайки формирането на реакционен 
дентин и формирането на плътен дентинов мост, когато е в 
контакт с пулпа [41].

Bonson S et al., наблюдават диференциация на фибро-
бластите и образуването на кост, когато MTA е поставен 
върху клетъчни култури на гингивални и пародонтални 
фибробласти . Базирайки се на тези резултати, можем да 
заключим, че MTA е биоактивен материал с остеоиндук-

тивни свойства [42].

Клинични приложение и 

ограничения на  MTA и  Biodentine

Клинични приложения на МТА 

Клинични 
приложе-
ния

Свързвани изследвания 

Пулпно 
покритие 

Временни зъби: Tuna D and Olmez A 2008 
[43]

Постоянни зъби: Witherspoon DE [44] за-
ключава, че МТА е добър заместител на 
Ca(OH)2 за витална пулпна терапия, защото 
стимулира образуването на повече и по-
качествен репаративен дентин и запечатва 
зоната по-добре и за по-дълго.  

Пулпото-
мия

Временни зъби: Torabinajad M and Chivin N 
[4], Ni Chaollai A et al., 2009 [45]

Постоянни зъби: Belobrov I et al., 2008 [46], 
Eghbal MJ et al., [47] установяват, че на-
насяне на  MTA след пулпотомия спомага 
за формирането на  дентинов мост. МТА 
запазва виталитета на радикуларната пулпа, 
ограничавайки възпалението.

Запечатва-
не на пер-
форация 
(коренова 
или фурка-
ционна)

Временни зъби: Oliveria TM et al., 2008 [48]
Постоянни зъби: Arens DE and Torabinajad 
M [3], Wang P et al., 2009 [49] (MTA про-
мотира костното оздравяване и елиминира 
възпалението, поради тази причина МТА се 
счита за адекватно средство за запечатван 
на фуркационни перфорации при временни 
и постоянни зъби. 

Апикална 
заплънка 

Постоянни зъби: Christiansen R et al., 2009 
[50] откриват, че при зъби с поставена 
апикална запушалка от МТА се наблюдава 
много по-добра успеваемост на лечението 
(96%) в сравнение с тези, запълнени ор-
тоградно с гутаперка (52%).

Коренова 
заплънка 

Временни зъби (липса на зародиш посто-
янен зъб): O’SullivanSM and Hartwell GR 
2001 [51] Постоянни зъби: Bogen G and 
Kuttler S 2009 [52] (обтурирането на канали-
те с MTA има висока биосъвместимост).

Резорбция Primary teeth: Sari S and Sonmez D 2009 
[53] Постоянни зъби: Silveria FF et al., [54] 
запълват кореновия канал на “розов зъб” с 
MTA и наблюдават положителен развой на 
случая след 18 месеца. В заключение може 
да се каже, че МТА е подходящ материал за 
третиране на вътрешна коренова резорбция.
  

 

Клинични приложения на  Biodentine.

Клинични 
приложения

Свързани изследвания 

Пулпно 
покритие

Laurent P et al., (39), Nowicka A et al., 
[55] (Нанесен директно върху пулпата 
Biodentine индуцира формирането на репа-
ративен денин, тъй като стимулира секре-
цията на клетъчния  TGF-Beta 

Пулпотомия Villat C et al., [56] демонстрират, че  
Biodentine може да се счита за адекватно 
средство за консервативно лечение на 
симптоматично възпаление на пулпата на 
зъби с незавършено кореново развитие. 

Ретроградна 
заплънка

Pawar AM et al., 2013 [57] установяват, 
че поставянето на ретроградна заплънка  
(по време на хирургичното лечение след 
проведено рутинно ендодонтско лечение)
с биосъвместим материал като Biodentine 
оказва положително въздействие върху 
оздравиелния процес на периапикалните 
тъкани.

Заместител 
на дентина

Koubi G et al., [58] провеждат рандомизи-
рано 3-годишно проспективно проучване. 
Резултатите сочат, че Biodentine може да се 
използва като заместител на дентина под 
обтурации в дисталната зона. 

Запечатване 
на перфора-
ции (коре-
нови и фур-
кационни)

Hassan FN et al., [59] установяват, че както  
ProRoot MTA, така и Biodentine са еднакво 
добри материали за запечатване на корено-
ви перфорации. 

Коренова 
заплънка и 
апикална 
запушалка

Han L and Okiji T 2013 [40], Elumalai D et 
al., 2015 [60] описват, че първоначалният 
оздравителен процес е по-добър при из-
ползването на Biodentine при незавършено 
кореново развитие, но  MTA дава по-добри 
дълготрайни резултати.

Ограничение при употребата на MTA и Biodentine.
Недостатък Свързвано изследване 
MTA
Дълго време 
на втвърдя-
ване

Torabinajad M et al., 1995 [5], Chng HK et 
al., 2005 [61] (MTA има по-дълго време на 
втвърдяване от амалгамата).

Трудна ма-
нипулация

Mooney GC and North S 2008 [62] наблюда-
ват, че когато е  размесен с повече от необ-
ходимата течност MTA е труден за работа 
и нанасяне.

Обезцветя-
ване

Accorinte ML et al., 2008 [63] (промените в 
цвета на материала се дължат на съдържа-
нието на желязо и манган).

Съдържа 
токсични 
елемен-
ти 

Asgary S et al., 2006 [64] (MTA съдържа 
потенциално токсични елементи като нап.
арсеник, които могат да просмучат в тъ-
канната течност и да причинят увреждане.  

Висока цена 

BIODENTINE

Лоша 
рентгено-
контраст-
ност 

Caron G et al., 2014 [24] (въпреки наличи-
ето на циркониев оксид биодентинът има 
по-нисък радиоопацитет в сравнение с 
MTA).

Отмива-
не 

Grech L et al., 2013 [14], Elumalai D et 
al., 2015 [60] демонстрират, че слоят 
Biodentine се отмива по-бързо, имбибира 
по-малко течност, има по-късо време на 
втвърдяване и има по-добри механични 
качества.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клиничните приложения на биокерамичните материали 
са се увеличили експоненциално през годините поради ши-
роката им употреба във възстановителната дентална медици-
на и ендодонтията. Патентоването на MTA се счита за голям 
пробив в историята на материалознанието и оттогава свой-
ствата на този материал са модифицирани, за да се постигне 
максимален ефект от употребата му. МТА обаче има няколко 
ограничения, които принуждават изследователите по целия 
свят да търсят алтернативни материали. Трудната манипула-
ция, бавното време за втвърдяване и високата цена са няколко 
примера за такива ограничения. За да се преодолеят те, през 
2010 г. на пазара беше пуснат нов биокерамичен материал, 
наречен Biodentine, който се оказа втори основен пробив  в 
областта. Относително по-лесното манипулиране, ниската 
цена и по-бързото втвърдяване са основните предимства на 
този материал в сравнение с MTA. Изследванията също така 
доказаха, че неговата якост на натиск и огъване превъзхожда 
тази на MTA. Високата биосъвместимост и отличната био-
активност допълнително накланят везните в полза на този 
дентален материал. Поради липсата на дългосрочни обсер-
вационни проучвания е трудно да се направи конкретно за-
ключение кой от двата материала: MTA или Biodentine е по-
добър, но по-лесната манипулация и по-ниската цена дават 
превес на Biodentine.

Превод от английски език: д-р Й. Йонкова
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5620936/
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Представяне на клиничен случай:

СЛУЧАЙ НА ДВУСТРАННА ЦЕПКА, ЛЕКУВАНА С ИМПЛАНТИ 
CORTICOBASAL® И ФИКСИРАНИ ЗЪБИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИМЕДИАТНО ФУНКЦИОНАЛНО НАТОВАРВАНЕ
Ключови думи
Strategic Implant®, имедиатно функционално натоварване, двустран-
на цепка на устната и небцето, имплант Corticobasal® 

РЕЗЮМЕ

Едностранните и двустранните 
палатинални цепки се лекуват 
трудно с помощта на конвен-

ционални дентални импланти поради 
липсата на достатъчно налична кост. 
Нашият пациент се яви с успешно опе-
рирана двустранна цепка на устната и 
небцето, но с компрометирано съзъбие, 
и пожела възстановяване на дъвкател-
ната функция. Всички зъби от горната 
челюст бяха премахнати и на тяхно 
място бяха поставени десет Strategic 
импланта и дъговиден фиксиран мост. 
Едновременно с това и долната челюст 
беше лекувана с импланти Strategic. 
При контролния преглед след 5,5 годи-
ни пациентката показа добре функцио-
ниращо съзъбие в двете челюсти. Нито 
един от имплантите нямаше признаци 
на периимплантит или загуба на кост 
под линията на кресталната кост. Че-
люстната кост беше напълно здрава и 
двете челюсти бяха добре минерали-
зирани. Пациентите, които се явяват с 
оперирани (и следователно затворени) 
цепки, не се нуждаят от костна аугмен-
тация, ако се използват импланти 
Strategic. Може да се отговори на очак-
ванията на пациента чрез изпълнение 
на фиксирана протетична реконструк-
ция със Strategic Implant® без костна 
аугментация.

ВЪВЕДЕНИЕ
Цепките на устната и небцето пред-

ставляват отвори или разкъсвания в 
горната устна, горната част на устата 
(небцето) или и двете. Цепка на уст-
ната и на небцето се получава, когато 
лицевите структури, които се оформят 
при нероденото дете, не се затворят 
напълно. Те са сред най-често среща-
ните дефекти по рождение. Най-често 
се появяват като изолирани дефекти по 
рождение, но също така се асоциират 
с много наследствени генетични със-
тояния и синдроми. Цепките може да 
се появят от едната или двете страни, 
латерално на костта, която образува 
носния израстък. Малформацията се 
развива между 4-та и 6-та гестацион-
на седмица, като най-често възниква 
между латералния резец и кучешкия 
зъб, а по-рядко - между централния и 
латералния резец, какъвто е случаят с 
нашия пациент (фиг. 1 и 4). Честотата 
на различните видове цепка на устната 
с или без цепка на небцето е 1 на 700–
1000 живи фетуси в световен мащаб 
[4]. Цепката на устната с или без цепка 
на небцето е най-често срещаната фе-
тална лицевочелюстна малформация, 
която може да се види по време на пре-
натален ултразвуков преглед [3].

Пациентката беше диагностицирана 
с цепка от трети тип според класифи-
кацията на Nyberg et al. [2]. Анатомич-
ният дефект на нашата 41-годишна 
здрава пациентка, непушач, е бил опе-
риран в младежките й години с добри 
естетически, фонетични и мастикатор-
ни резултати. Индикация за нашето 
лечение беше компроментирана част 
от съзъбието, както и желанието на па-
циента да има фиксирани зъби.

Рехабилитацията с помощта на кор-
тико-базални импланти е бърз, безопа-
сен и ефективен метод за рехабилита-
ция с дентални импланти[7], особено 
в случаи на костни дефицити (костна 
атрофия, частична или тотална костна 
резекция). Освен това такива случаи 
може да бъдат безопасно излекувани 
за три дни при използване на 16-те 
протокола за имедиатно натоварване 
със Strategic  импланти, които предста-
вляват признати и клинично доказани 
методи и подметоди за поставяне на 
кортико-базални орални импланти и за 
протетична рехабилитация с имедиат-
но натоварване [1,5].

Лечението с конвенционални им-
планти при такива максиларни дефе-
кти е силно ограничено:

1. Повечето от тези пациенти полу-
чават присадка на партикулатен спон-
гиозен костно мозъчен графт в ранните 
години от живота им, за да се затвори 
костният дефект. Налага се обаче и 
извършването на вторична костна при-
садка след загуба на зъбите [9]. Обик-
новено, поради голямото количество 
необходима кост, се избират инвазивни 
техники с присаждане на илиачно кор-
тико-спонгиозен блок [10], последвани 
от имплантно и протетично  лечение 
след значителен период от 9-12 месе-
ца. Общото време за лечение обикно-
вено надвишава 18 месеца.

2. В ситуации, при които атрофич-
ната максила не позволява адекватна 
реконструкция, се препоръчва упо-
требата на зигоматични импланти. 
Допускаме, че тези импланти може 
да се използват за рехабилитацията на 
пациенти с фисури на устната и неб-
цето [11].

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
41-годишна жена посети нашата 

клиника за пълна зъбна рехабилита-
ция. Основното оплакване беше пови-
шена мобилност на горната протетич-
на реконструкция и болка по време на 
дъвчене. Освен това беше нарушена 
естетиката. Зъбите й бяха с напред-
нал пародонтит с висока подвижност 
на горния мост и долната фронтална 
крестална кост (фиг. 1, 2). Пациентка-
та е оперирана в детството си от дву-
странна цепка на устната и на небце-
то (фиг.  1, 4 и 6), което е причинило 
няколко костни белега на фронталната 
горна максиларна кост (слоеве на кост-
на и съединителна тъкан) и дефекти на 
назалната кортикална кост.

 Снимките са направени преди и 
след лечението (фиг. 1 и 6) и по време 
на контролен преглед след повече от 
5,5-години от лечението (фиг. 3, 7 и 8).

Лечението започна с екстракция на 
зъбите и костна пластика по фронтал-
ния алвеоларен мандибуларен хребет. 
Екстракционната рана беше почистена 
от гранулационна тъкан и третирана с 
Betadine 10%, разреден с физиологи-
чен разтвор, за редуциране на бактери-
ите в екстракционната рана и устата на 
пациента.

Бяха използвани импланти BCS® 
(DIN 19404; производител: Dr. Ihde 
Dental AG, CH-8737 Gommiswald, 
Швейцария) с 3.6-4.6 mm диаметър на 
апикалните нарези с различни дължи-
ни. Екстракцията на останалите зъби 
се извърши с локална анестезия в съ-
щата оперативна сесия с поставянето 
на имплантите. Бяха приложени раз-
лични хирургични методи на Между-
народната фондация по имплантоло-
гия (IF-) за технологията на Strategic 
Implant®: [8] импланти в позиции 13, 
14, 23, 24 и 25 бяха фиксирани в на-
залната кортикална кост: IF метод 7a; 
импланти в позиции 15, 16 и 26 бяха 
фиксирани в синусовата кортикална 
кост: IF метод 8a; импланти в позиции 
17 и 27 бяха фиксирани в  туберо-пте-
ригоидната зона в областта на сраства-
не между тях: IF метод 10; импланти 
в райони 33, 34, 43 и 44 бяха позицио-
нирани под ъгъл в интерфораминална-
та част на мандибула: IF метод 2; им-
планти бяха фиксирани в лингвалния 
подмол на мандибулата под милохио-
идния хребет в зони 36, 37, 46, 47: IF 
метод 5a (фиг. 3). Зоните на белезите 
(11, 12-21 и 22) в челюстта на пациента 
бяха избегнати. Един опит за фиксира-
не на имплант по време на интервен-
цията беше неуспешен. Имплантите в 
назалната кортикална кост бяха разпо-
ложени заобикаляйки зоната на пре-

дишната операция. Метално-акрилни-
ят мост беше завършен и циментиран 
в рамките на три дни. Относителната 
позиция на зъбната дъга се промени от 
скелетен клас III на клас I [6]. Въпреки 
това протетичната конструкция беше 
проектирана така, че да не допусне 
контакт между фронталните зъби на 
горната и долната челюст.

Тъй като липсваше място за проте-
тичната конструкция в дисталната част 
на челюстта, горните първи кътници 
бяха оставени на метал и без акрил-
на облицовка (фиг. 5). Въпреки това 
естетиката не беше компрометирана 
(фиг. 6). Периодът на проследяване на 
случая вече е повече от 5,5 години - от 
юли 2015 до февруари 2021 г. Актуал-
на панорамна рентгенография показа 
напълно безпроблемна интеграция на 
имплантите, никаква загуба на кост и 
липса на периимплантит (фиг. 7 и 8). 
Пациентката беше доволна от проте-
тичната реконструкция, извършена 
през 2015 г.

ДИСКУСИЯ
Освен основното предизвикател-

ство, което представляваха двустран-
ните цепки на небцето, пациентът 
постави и редица други предизвика-
телства за дентални импланти: кост-
та във фронталната зона на горната 
челюст почти липсваше, въпреки че 
цепката е затворена оперативно преди 
много години; и двете челюсти пока-
заха дълбоко периодонтално засягане; 
позицията на зъбите наподобяваше 
тази при синдром на Кели.

Въпреки това успяхме да поста-
вим десет кортико-базални импланта 
в латералните зони на максилата при 
използване на технологията Strategic 
Implant®, с което заобиколихме опе-
рираните преди време места на костта 
и белезите. В мандибулата вертикал-
ната костна редукция от левия към 
десния кучешки зъб помогна да раз-
решим протетичните проблеми, съз-
дадени от синдрома на Кели и едно-
временно с това позволи дъвчене без 
блокажи. Контактите във фронта бяха 
избегнати както в оклузия, така и при 
дъвчене.

За да се избегнат неестетичните 
зони в дисталната протетика, трябва 
да се извърши костна редукция преди 
поставянето на имплантите.  Разстоя-
нието между челюстите трябва да се 
прецени и да се редуцира костта в об-
ластта на тубера.

Тъй като технологията Strategic 
Implant® се нуждае само от минимал-
ни количества вертикална кост, такава 
костна редукция може да се извърши 
без костна аугментация в другите зони 
(напр. в максиларния синус), за да се 
замести премахнатата кост. Точно об-
ратното, аугментациите в максиларния 
синус (независимо от евентуалните 
“положителни ефекти”, които лекува-
щият лекар се опитва да постигне с та-
кава интервенция) ще доведе до бърза 
резорбция на втората кортикална кост 
(базалните кортикални зони на макси-
ларния синус). Това често пречи на ле-
чението с кортико-базални импланти и 
намалява шансовете на конвенционал-
ните дентални импланти да постигнат 

стабилност в максилофациалния ске-
лет.

Мандибуларната равнина (MnPl) 
се определя от линия, която премина-
ва през гониона и ментона. Въпреки 
че дефиницията варира леко, MnPl се 
използва за указване на равнината на 
долната граница на мандибулата. Мак-
силарната равнина се определя от ли-
ния, преминаваща през антериорните 
и постериорните назални израстъци 
[12]. Вертикалната връзка се оценява 
като цяло при гледане към ъгъла на 
максиларно-мандибуларната равнина 
(MMPA), със средни стойности 27° ± 
4° и показва пропорциите на фациал-
ната височина. Повишената  MMPA 
указва модел на обратен мандибуларен 
растеж и намален овърбайт. При на-
шата пациентка MMPA е 27° (фиг. 8). 
Ъгълът ANB, който е 2°-4° по клас I по 
Ангъл, е -12° и потвърден клас  III по 
Ангъл.

В заключение можем да кажем, че 
когато се появи костна атрофия след 
оперативна интервенция (частична ман-
дибулектомия, процедури за лечение на 
цепка на устната и небцето), кортико-ба-
залните импланти са първият избор при 
процедурите за имедиатно натоварване 
и протетична рехабилитация. Имедиат-
ното натоварване и протетичната реха-
билитация три дни след хирургичната 
интервенция помагат за предотвратява-
не на разхлабване на зъбите и възстано-
вяването на мастикаторните, фонетични 
и естетически аспекти.

Автори 
Д-р Калин Фодор 

Д-р Щефан Иде

Фиг. 7 Панорамна обща рентгенография, напра-
вена при проследяването на 5,5-та година. Наблю-
даваме напълно безпроблемно заздравяване на 
имплантите и липса на периимплантит. 

Фиг. 1 Изглед в анфас на оралното и периорално 
състояние на пациента.

Фиг. 2 Предоперативна панорамна рентгенография.

Фиг. 3 Следоперативна панорамна рентгеногра-
фия.

Фиг. 4 Позиция на аналозите на импланти на модела 
на горна челюст.

Фиг. 5 Готови метално-акрилни мостове. Фиг. 8 
Латералната цефалограма, направена при про-
следяването на 5,5-та година, демонстрира пози-
цията на равнината на захапката.

Фиг. 6 Протезите в устата на пациента след цимен-
тиране на мостовете с постоянен цимент на Fuji 
PLUS.

Фиг. 8 Латералната цефалограма, направена при 
проследяването на 5,5-та година, демонстрира пози-
цията на равнината на захапката.
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ДАВАМ ПОД НАЕМ ДЕНТАЛЕН 
КАБИНЕТ В ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ.
Д-Р МАРИНОВ - 0888 41 90 40

ПРОДАВА

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

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

Продавам помещение със статут на ден-
тален кабинет във Варна .Телефон 0889 705 
762

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

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

Продавам чешки автоклав Екостери. 
Д-р Георгиев 0887003868

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

Продавам стом.стол ZC9200, горно 
окачване, с периферия, вграден скалер, ръ-
кохватка въздух/вода с лед светлина Lucani, 
функция затопляне на водата, турбина със 
светлина; италиански шлаухи на перифери-
ята лесно подвижни, може и без наконеч-
ници. компресор безмаслен Dentsan150l с 
обезшумителна кутия, тол за стоматолога, 
в отлично състояние, малко употребявани, 
договаряне, 0878778012, гр.София

Продавам зъболекарска машина, стол за 
пациента, Флекс -, юнит модел Алтернатив.
Машината е с вграден ултразвуков скалер, 
въздушен микромотор,турбинен шлаух със 
светлина,трифункционална ръкохватка и 
стол за стоматолога.Юнитът е в добро със-
тояние  и функционира напълно. Сменена 
е поради обновяване на кабинета. Въз-
можност за оглед-Хасково.Цена: 2000лв. 
Тел:0888 605 918.

Продава се зъболекарски кабинет /по-
мещение/ със статут, действащ от 1994г. 
Варна Тел: 0889 705 762 

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

Продавам шкаф за инструменти и мате-
риали с плот устойчив на влажна дезинфек-
ция, цвят светло сив,вис.110см, шир.100см, 
дълб.36см,на колелца, предните са заключ-
ващи се,6 бр. чекмеджета по10см и 2бр.по 
23см.

Помощен шкаф на колелца с плот 
устойчив на влажна дезинфекция, с 
размери 45/45см,4бр.чекмеджета по 
10см и2бр.по15см,цвят светло сив, 
гр.София,0878778012.

Продавам амалгамобъркачка с дозатор, 
стоматологична масичка и ултразвук. Теле-
фон: 0898/ 740 145 

Продавам стоматологична машина ЮС 
7 М, работеща, с компресор. За информа-
ция: 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 Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За 
контакт - 0888 833194 или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв.м. на 
1-ви етаж, обособен като два дентални ка-
бинета, работещи и в момента. Практиката 
е от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” 
№ 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 
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Продавам стоматологична машина и 
стол – Медия, запазени. Цена: по договаря-
не. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97 21 
87 – Д-р Петрова 

Продавам пълно оборудване за стомато-
логичен кабинет Тел. 0889 765 295

Продавам помещение със статут на ден-
тален кабинет в гр. Пловдив

За информация: 0898 740 145
Продава се стоматологичен кабинет 

(оборудван) Център, гр. Пловдив 

55000 EUR (1100 EUR кв. м.); Квадрату-
ра: 50кв.м.; Вид строителство: Тухла Теле-
фон за контакт: 0888 626883  

Продавам стоматологично оборудва-
не: машина ЮС-7М в комплект с ком-
пресор КУ-3 и стол СС-8ММ – цена 
500 лв.; miniPiezon (EMS, Швейцария) 
– цена 250 лв.; метален шкаф за инстру-
менти, турбинен наконечник Synea TA-
98 (W&H, Австрия), ъглов наконечник 
(MLW, Германия) – цени по договаряне; 
тел. 0888875255, Желязков

Продавам/давам под наем апартамент 
94м2 със статут на дентален кабинет. Са-
мостоятелен вход;частично обзавеждане 
– гр. Варна жк. Вл. Варненчик; тел.0888 
951294

ДАВА ПОД НАЕМ:

Давам смяна под наем в разработен ка-
бинет в гр.Пловдив до Военна болница .Ка-
биентът  е оборудван с 2 дентални юнита 
и всичко необходимо за работа.Денталният 
юнит е чисто нов ,кабинетът е в нова сграда 
на партер. За контакти: 0888 80 48 21 д-р 
Никова

Давам под наем кабинет, рентген, ске-
нер, тел. за контакт : 0887 791 309

Давам кабинет под наем Варна, 
0885141093

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

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

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

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

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

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

Давам под наем самостоятелен стома-
тологичен кабинет в идеален център в гр. 
Варна. Наем: 400 лв. Възможно е и запла-
щане на процент. 0896 81 19 19 д-р Шай-
кова

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

Давам под наем напълно оборудван 
дентален кабинет, страхотна локализация, 
център, обезопасен, СОТ. Кабинетът е с 
разработена практика от 20 години. За ин-
формация: 0887 517 426

Давам под наем напълно оборудван сто-
матологичен кабинет на ул. Позитано, град 
София; за контакти 088 60 90 686

Общински дентален център в ДКЦ 
7 гр. София, дава смяна под наем в ре-
монтиран дентален кабинет с вносен 
юнит. Справки тел. 02/8033951- до 14 ч. и 
8033953 - до 18 ч.

Отдавам оборудвана и регистрирана 
стом.практика в кв.Лозенец за съвместно 
или самостоятелно ползване 0898310425 
д-р Гатева

Дава се под наем оборудван зъболе-
карки кабинет в центъра на гр. Стара За-
гора. За контакти: 0896 70 50 55

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

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 контакти: 0887 58 
22 95

Предлагам работно място в разработен 
кабинет в гр. Сърница на млад и амбицио-
зен колега за работа минимум 3 дни в сед-
мицата. Заплащането е обвързано с обема 
на извършена работа. За контакти Д-р Топ-
чиева 0882 400622

БЛИЦ

УС НА РК НА БЗС -ГР. ВРАЦА

честити юбилея на д-р Мария Йотова, като й же-
лае здраве, късмет, професионални успехи и много 
щастливи мигове!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

   УС на РК на БЗС Кърджали честити кръгла-
та годишнина на д-р Джунеит Наджи Якуб, като 
му пожелава много здраве, много късмет, лично 
щастие, чудесни мигове и много лични и профе-
сионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръгли-
те  годишнини на д-р Магдалена Темелкова-Ми-
лошева, д-р Мария Стойчева, д-р Иван Терзиев, 
д-р Дафина Янкулова, д-р Симеон Камбитов и д-р 
Радослав Гълъбов,  като им пожелава  здраве, мно-
го късмет, лично щастие, истински хора до тях , 
чудесни мигове  , много лични и професионални 
успехи, дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ТЕЧНОСТИ С PH ПО-НИСКО  
ОТ 5,5 УНИЩОЖАВАТ ЕМАЙЛА 

С ТРЕВОЖНА СКОРОСТ

Според изследване плодовите соковете са по-лоши 
за зъбите от Кока-Колата.

Британските учени потвърждават, че прекомерната 
консумация на плодови сокове може да доведе до вло-
шаване на зъбното здраве на до 25 процента при малки 
деца. При много от предлаганите в кутии и представя-
ни за натурални сокове в кутии съдържанието на кисе-
лини и захар е твърде високо. Те също така подчерта-
ват, че пиенето на сок е много по-вредно за зъбите на 
малко дете, отколкото яденето на пресни плодове. Тре-
вожно е също, че захарта от плодовете уврежда зъбите 
повече от най-чистата захар, т.е. рафинираната, поради 
въздействието на наличните киселини. 

Резултатът от експеримента, проведен от Стомато-
логичната академия в Института Каролинска в Сток-
холм, със сигурност ще бъде изненада за мнозина. 
Шведски учени са поставили млечни зъби, които са 
извадени на 6-годишните малки деца в няколко вида 
кисели напитки, включително прясно изцедени плодо-
ви сокове и кока-кола. Ефектът е изненадващ - течно-
сти с pH по-ниско от 5,5 унищожават емайла с тревож-
на скорост. Плодовите сокове и ароматизирани води, 
при които които е забелязана 11% повреда на емайла, 
бяха водещи в тази класация. В случая с Coca-Cola тя 
беше по-малка.

Плодовите соковете могат да реагират и с някои ви-
дове медикаменти, като усилват или намаляват дейст-
вието им. Сокът от грейпфрут, портокал или ябълка 
може да понижи абсорбцията на някои лекарства, по-
влиявайки и техния ефект. Направени са тестове, соче-
щи,  киселите сокове  премахват благоприятния ефект 
на някои антибиотици или хапчета срещу високата 
температура. 

Сред медикаментите, реагиращи с плодовите сокове 
са и такива, използвани при сърдечна недостатъчност 
(бета-блокери), органна трансплантация (циклоспо-
рин), инфекции (хинолони) и др. 

Специалистите предупреждават, че по време на ле-
чение пациентите трябва да пият само вода и да из-
бягват съчетанието на медикаменти с плодови сокове, 
прясно и кисело мляко или кофеинови напитки.

ПОТЕНЦИАЛНО ЛЕКАРСТВО  
СРЕЩУ COVID-19

Европейският съюз (ЕС) си осигури около 55 000 
дози от потенциално лекарство срещу Covid-19, ба-
зирано на коктейла от моноклонални антитела, раз-
работен от американския производител на лекарства 
Regeneron и швейцарския фармацевтичен гигант 
Roche, съобщава Mediapool.bg като се позовава на го-
ворител на ЕС. Тази сделка е първото подобно спора-
зумение на Евросъюза за подобен вид лекарство.

 След като се сдоби с милиарди дози от ваксини сре-
щу коронавируса, сега ЕС се опитва да си набави и по-
тенциални лекарства, като целта е до края на месеца да 
се набележат 10 обещаващи лечебни средства срещу 
болестта.

 Сделката с Roche е била постигната през април, за-
явиха представители на компанията пред Ройтерс, но 
детайлите от договора не са били оповестени. Гово-
рител на Европейската комисия заяви днес, че ЕС си 
е гарантирал 55 000 дози от еднодозовото лекарство.

 Очаква се европейските здравни власти да дадат раз-
решение за употребата на разработения от Regeneron и 
Roche препарат в периода от август до октомври.

ХИБРИДЕН ВАРИАНТ НА КОРОНАВИРУСА 
СЕ ПРЕДАВА ПО ВЪЗДУХА

Нов вариант на коронавируса, който е комбинация 
от индийския и британския вариант, е открит във Ви-
етнам, съобщи "Ройтерс". Министърът на здравео-
пазването Нгуен Тан Лонг определи мутацията като 
"много опасна", тъй като тя се разпространява особено 
бързо по въздуха.

Г-н Нгуен каза, че новият хибриден вариант е по-за-
разен от досега известните. Мутацията е открита след 
тестове на новозаболели пациенти, съобщава онлайн 
вестникът VnExpress, цитиран от Би Би Си.

Вариантът на COVID-19, за първи път идентифици-
ран в Индия през октомври миналата година - наречен 

B.1.617.2, е по-заразен от британския вариант B.1.1.7.
Изследванията показват, че ваксините като Pfizer и 

AstraZeneca са много ефективни срещу индийския ва-
риант след поставяне на две дози, но защитата от една 
доза, изглежда, намалява.

От началото на пандемията във Виетнам са реги-
стрирани 7000 случая и 47 починали, но през послед-
ните седмици се появи нов клъстър в 13-милионния 
Хошимин, където са установени поне 125 инфектира-
ни в християнска мисия.

Властите са наложили локдаун на живеещите в бли-
зост и се опитват да тестват цялото население, за да из-
олират засегнатите, тъй като ще отнеме около 4 месеца 
да бъдат изследвани всички, ако дневно се тестват по 
100 хил. души, пише Би Би Си.

СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА  
ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТВА БЕЗ Е-ПОДПИС

Изискването за квалифициран електронен подпис, 
за да се отпечата ваксинационен сертификат от сайта 
на националната здравно-информационна система ще 
бъде отменено. 

Това съобщи здравният министър Стойчо Кацаров 
по БНР. Той не уточни кога се въвежда новата възмож-
ност за ваксинираните българи, но обясни, че необхо-
димите данни за сваляне на сертификат без е-подпис 
ще са номерът на поставената ваксина, ЕГН и номера 
на личната карта. Досега, ако нямат електронен под-
пис, ваксинираните може да получат сертификат от 
центъра, където им е направена имунизацията или от 
личния лекар. След одобряването на единен европей-
ски документ старите сертификати ще трябва да се 
подменят. 

Засега няма риск голям брой ваксини да излязат от 
срок на годност, увери Кацаров. Освен че изпращаме 
50 000 ваксини на Македония по линия на БЧК, веро-
ятно ще дарим ваксини и на други страни от Западните 
Балкани. Интересът от тях е голям, много турци също 
пътуват до България за ваксинация, само нашите съна-
родници нямат интерес, коментира министърът. 

ТРЕТИ ДОГОВОР С ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ 
ДРУЖЕСТВА BIONTECH И PFIZER

Европейската комисия подписа трети договор с фар-
мацевтичните дружества BioNTech и Pfizer. С него се 
запазват допълнителни 1,8 милиарда дози от името на 
всички държави — членки на ЕС, за периода от края 
на 2021 г. до 2023 г. Той ще даде възможност за заку-
пуване на 900 милиона дози от сегашната ваксина и от 
ваксина, адаптирана към вариантите, с възможност за 
закупуване на допълнителни 900 милиона дози.

В договора е включено изискване производството на 
ваксини да е базирано в ЕС и основните компоненти 
на ваксината да са с произход от ЕС. Посочено е също 
така, че доставките за ЕС са гарантирани още от само-
то начало на снабдяването през 2022 г. Благодарение 
на добре установеното сътрудничество с дружествата 
по настоящите договори и на въведените механизми 
навременните доставки на дозите са осигурени. За-
силена е възможността държавите членки да препро-
дават или да даряват дози на нуждаещи се държави 
извън ЕС или чрез механизма COVAX, с което се до-
принася за глобален и справедлив достъп до ваксината 
навсякъде по света. С този нов договор ще се укрепи 
капацитетът на ЕС за производство на ваксини, като 
по този начин ще се даде възможност за обслужване 
на други пазари в целия свят.
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