ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПОСТ КОВИД

Зъбният кариес е най-широко разпространеното заболяване в света и продължава да бъде основен здравен
проблем на обществото, въпреки значителния напредък на технологиите през последните години.

FFP2-маските са едно от най-важното
средство в битката срещу пандемията.
Само че тъкмо те може да са опасни за
здравето, предупреди неотдавна учен от
Хамбург. Ето какво показва проверката
на фактите: През февруари химикът и
еколог проф. Михаел Браунгарт предизвика сензация, когато обяви, че маските

БЛИЦ

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В FFP2 МАСКИТЕ ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ

ПРОТЕИН-КОНТРОЛИРАНА
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ –
СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В
ЛЕЧЕНИЕТО НА НАЧАЛНИ
ЕМАЙЛОВИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ

FFP2 и операционните маски могат да
са опасни за здравето, тъй като някои от
тях съдържали и съмнителни вещества. В
медиите и социалните мрежи професорът
бе цитиран да казва: "Онова, което си
слагаме върху устата и носа, е всъщност
коктейл от химикали, който никога не е
бил проверяван за отровни съставки ...

Най-високата смъртност през второто тримесечие
на 2021 г. е от 5 до 11 април. Тогава са си отишли 3
752 души, или 28.5 на 1 000 души средногодишно
население. Това е и най-високата стойност за второто
тримесечие през периода 2016 – 2021 г.

стр. 7

стр. 11
ISSN 2603-5618

стр. 6

ПРИРАСТ НА СМЪРТНИТЕ
СЛУЧАИ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В
НАРЕДБИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Среща относно предложения за промяна на Наредба № 1
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и
Наредба № 8 за изискванията към лечебните заведения, които извършват
обучение на студенти и специализанти

Ф

акт е, че в момента за специализацията по дентална медицина в
България условията са практически трудно изпълними. Бъдещият специалист на практика трябва да затвори
кабинета си за години, без по-късно това
да повлияе особено върху финансовия му
резултат.
Има по-силен интерес към специализация по ограничен кръг специалности, като
най-предпочитани са тези по ортодонтия и
орална хирургия. Същевременно в някои
области на страната липсват специалисти
– хирурзи, например, особено в по-малките населени места.
Успех на БЗС е създаването за първи път
на самостоятелен раздел в Наредба №1 за
придобиване на специалност в системата
на здравеопазването. Има известна свобода, а не закрепостяване за придобиване на
специалност, но липсват бази за специализация в 25 областни градове.
Детска дентална медицина от 2007 г. до
края на месец април 2016 г. са специализирали само 19 лдм.
Двойно повече са специалистите по ортодонтия, а 42 са специализирали протетична дентална медицина. Най-много – 65
са специализирали орална хирургия.
По данни от проф. Л. Андреева за специалността ортодонтия във ФДМ-София,
за 3 места, са се явили 24-ма кандидати на
последните конкурси.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба No 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването е променяна и допълвана многократно (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. и доп.
бр. 83 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 58 от
2019 г. и бр. 54 от 2020 г.), като отново бяха
предложени изменения. За да се спази законовият срок за общественото обсъждане
на Наредба №1 за специализацията бяха
инициирани работни срещи и обсъждания.
В предложения нов проект се засягаха
промени, касаещи само лекарите, което

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР
СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
ВАРНА ДЕНТ 2021
На 18.09.2021г. РК на БЗС - Варна организира Седми регионален форум по дентална медицина Варна
дент - 2021 г.

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 програмата 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.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН
КОНГРЕС НА БЗС
УС на БЗС взе решение Отчетно-изборният конгрес 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.

Доц. В. Кондева, проф. М. Мурджева и д-р Н. Шарков
наложи ръководството на БЗС да реагира и да постави пряко нерешените проблеми при специализацията в денталната медицина.
На 21.07.2021 г., от 11:00 ч., в Аула
„Магна“ на Факултета по дентална
медицина – Пловдив се проведе среща
относно предложения за промяна на
Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 8 за изискванията към
лечебните заведения, които извършват
обучение на студенти и специализанти. На срещата участваха деканите на
трите факултета по дентална медицина
и представители на ръководството на
БЗС.
Домакините от ФДМ-Пловдив бяха оси-

гурили отлични условия за работа в този
хибриден формат на срещата.
В залата присъстваха: проф. Мурджева,
ректор на МУ-Пловдив; проф. Белчева,
зам.-ректор по учебната част; доц. Кондева, декан на ФДМ-Пловдив, зам.-ректорът
на МУ-София по следдипломното обучение, проф. Деливерска; проф. Йорданов, декан на ФДМ-София, зам.-деканите
на ФДМ, проф. Свещаров и доц. Узунов;
председателят на БЗС, д-р Н. Шарков;
главният секретар, д-р Б. Миланов, зам.председателите на БЗС, д-р Св. Гачев, доц.
С. Димитрова и д-р Т. Кукуванов, председателят на КПЕ, д-р Б. Нецова, председателят на КК на БЗС, д-р К. Даков.
Виртуално в срещата се включиха проф.
Ст. Пеев, декан на ФДМ-Варна; проф. Л.
Андреева и проф. Е. Карова от ръководството на ФДМ-София.
На стр. 2

ПОЛИТИКИ
В СЕКТОР
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Е ПОСТИГНАТО
СЪГЛАСИЕ ЗА РЕФОРМА
НА МОДЕЛА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Д-Р Н. ШАРКОВ ПОИСКА
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА ВСИЧКИ
ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

ИЗВЪН КАБИНЕТА
ПЪТУВАНЕ
ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ШУМЕР, ВАВИЛОН
И ЕГИПЕТ

След проведените консултации с „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние
идваме!“ и БСП е постигнато пълно съгласие и сходство в сферата на ...

В своето изказване председателят на БЗС
се спря на всички основни финансови аспекти, касаещи денталната медицина и оралното здраве на населението в България.

Обикновено всеки си мисли, че добре я
познава. Това включва шумния Истанбул,
пазарите на Одрин и all inclusive-а на добрите турски хотели.
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НФДМ - „МАДАРСКИ
КОННИК“

организиран от РК на БЗС-Шумен ще се проведе
от 4 до 6 февруари 2022 г. в гр. Шумен.

ПЕТИ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН
КОНГРЕС НА ФДМ –
ПЛОВДИВ
На 29 и 30.04.2022г. на територията на Факултета
по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе
ежегодния Пети юбилеен Научен конгрес на ФДМ –
Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука
и практика – ръка за ръка”.

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ
На 23, 24 и 25.09.2022г. в Тракийска резиденция
„Старосел” ще се проведе традиционният семинар
на РК на БЗС – Пловдив.
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#EDITORIAL

АВГУСТ И КОННИЦИТЕ
НА АПОКАЛИПСИСА

СЪСЛОВНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В
НАРЕДБИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

С

поред Рей Бредбъри и книгата му „Вино от глухарчета" август
трябва да се отпива бавно, като скъп ликьор. Августовските
нощи трябва да са изпълнени със светлини на свещи, чаши
вино, мъркане на котка и песента на щурците. Августовските дни
трябва да бъдат сложени между страниците на любима книга, като
отметки, така, че когато през мрачния ноември извадите тази книга
от рафта, да ви лъхне горещината на тези дни... "
Следепидемичният август едва ли се отпива бавно, още повече
като скъп ликьор, а и кой пие ликьор в днешно време.
Курортите, особено морските, се пръскат по шевовете, а в предпочитаната от мнозина Гърция се чака с часове за място в заведенията.
Хората се струпват, сякаш това е последното им море, или просто са
чакали твърде дълго затворени вкъщи.
Други са по-предпазливи, но какво от това.
Мечтани дестинации, като Канарските острови, са достъпни срещу скромни суми и само шестчасов полет с още 200 души, затворени
в салона на самолета.
Четиримата конници на Апокалипсиса са описани в последната
книга от Новия завет в Библията, наречена Откровение на Йоана от
Исус Христос в частта 6:1 – 8. В главата се разказва за книга или свитък в Божията дясна ръка, който е подпечатан със седем печата. Исус
Христос, отваря първите четири от печатите, при което се появяват
четири конника: бял, червен, черен и блед. Според Християнската
религия тези четири конника на Апокалипсиса са предвестници на
Страшния съд. Тогава Господ ще съди Земята и дава възможност на
хората да се покаят, за да бъдат спасени преди да умрат.
Междувременно ние хората сякаш вече сме готови да заменим Господ и природата, а някои открито споделят тази идея.
Колективният дух и отговорност отдавна са размити понятия, а
правилата се спазват само, когато носят полза на някого.
В Дубай си произвеждат вече системно дъжд, а световните милиардери летят за развлечение в космоса, задно с млади и стари, преодолявайки гравитацията.
Добре, че сполетелите ни жеги и пожари не бяха миналото лято,
когато светът беше затворен.
Светът на няколко пъти отлага Апокалипсиса.
Дано и този път страховете ни за бъдещето са напразни. Свръхнаселението и огромното въздействие върху природата и климата
обаче са безспорен факт.
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ПОЛИТИКИ

В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Е ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ ЗА
РЕФОРМА НА МОДЕЛА
Реформа на модела на здравеопазване чрез
приемането на нов Закон за лечебните заведения
и Закон за здравното осигуряване

С

лед проведените консултации с „Демократична България“,
„Изправи се БГ! Ние идваме!“ и БСП е постигнато пълно съгласие и сходство в сферата на „Правосъдие“, „Икономика“,
„Здравеопазване“, „Социална политика“, „Образование“, „Земеделие“. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от ИТН Филип Станев.
„Имаме пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране“, каза още Станев.
В сектор „Здравеопазване“ съгласие е постигнато за реформа на
модела на здравеопазване чрез приемането на нов Закон за лечебните
заведения и Закон за здравното осигуряване. „Създаване на работещо
електронно здравеопазване, премахване на модела клинични пътеки
и замяната му с диагностично-свързани групи, ефективно работеща
доболнична амбулаторна помощ и общодържавна система за профилактика на социално значимите за България заболявания. Спешни
мерки в промяна на правилата за работа на НЗОК. Създаване на
ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с
включено авиационно звено. Спешни мерки за подготовка на лечебните заведения за преодоляване на евентуална четвърта COVID-вълна“, изброи приоритетите Филип Станев.
„Вследствие на проведените срещи и заявените от вас твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа като работа на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения
от нас състав на Министерски съвет. Неведнъж сме излагали пред
вас, че ИТН е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 години“.

Доц. В. Кондева, проф. Б. Йорданов, д-р Н. Шарков
От стр. 1
Доц. В. Кондева откри срещата, анонсирайки регламента и начина на формиране на предложенията,
като подчерта, че срещата трябва да
завърши с конкретни предложения,
които да бъдат входирани в Министерството на здравеопазването в определения срок.
Председателят на БЗС, д-р Н.
Шарков направи кратка ретроспекция на направеното до момента по
отношение на Наредба №1 и Наредба №8 от БЗС като подчерта, че БЗС
и факултетите по дентална медицина вървят ръка за ръка, защото проблемите за специализацията трябва
да се формулират, изчистят и решат
съвместно.
Има отделна глава за денталната
медицина в Наредбата, но специализациите все още са затруднени.
Защо няма акредитирани лечебни заведения за специализациите
Финансите за провеждане на специализациите са недостатъчни. Има
два вида специализации – по държавната бройка и желаещите сами
да финансират обучението си, за да
могат да се квалифицират. Пътят на
отпусканите средства, през МЗ, МУ,
факултетите и базите за обучение е
дълъг и е с недостиг на средства.
Само с консенсус с медицинските университети може да се разреши този проблем и заедно с БЗС да
се внесат общи предложения в МЗ,
подчерта отново д-р Шарков.
Доц. Кондева представи нагледно предложенията на ФДМПловдив за промени в Наредба
№1 и по-специално в чл. 25, касаещи специализацията при промяна
на висшето училище, провеждащо
специализацията.
Доц. Кондева представи още
конкретни предложения и мотивите към тях за времето за специализация, прекъсването от висшето
учебно заведение, сроковете за насрочването на държавни изпити, начините на финансиране и др.
Част от практическите занятия да
се провеждат в кабинетите на зачислените специализанти, бе друго от
предложенията представени от доц.
Кондева. ФДМ-Пловдив подкрепя
обособяването на отделен раздел
за денталната медицина в Наредба
№1.

Тя подчерта още, че липсват финансови стимули за ръководство на
специализанти по дентална медицина.
Сред мотивите на предложенията
за промени в Наредбата са: дефицит
на специалисти, недооценяване на
трудностите при специализациите,
което води до неудовлетвореност у
лдм придобили специалност, необходимост от повишаване на заплащането при придобита специалност.
Възможността за специализация би
намалила и изтичането на медицински специалисти в чужбина, както и

октомври, като се уведомяват писмено кандидатите. Променят се и
съответно сроковете за записване.
Проф. Ст. Пеев, декан на ФДМВарна, при включването си он
лайн, направи също редица конкретни предложения.
Той подчерта, че реално мрежата
за специализации по дентална медицина не съществува. Проф. Пеев
смята, че усилията, предвид спецификата на денталната медицина,
трябва да са насочени в аспект да
има самофинансиране и лдм да не
се откъсват напълно от практиките
си.
„Не смятам, че е реалистично
държавата да ни финансира“, смята
той. Предложението на ФДМ-Варна
е специализантите да бъдат на половин работен ден.
Малките структури са двигател
на денталната медицина и по този
начин ще се реши основният проблем с откъсването от практиките
и за колегите с по-малки практики.
Д-р Светослав Гачев, зам. председател на БЗС и председател на
КНА, представи становището на
БЗС.
Ние слагаме поредното начало
на нормативната база за специализацията на лдм.

Доц. Т. Узунов, доц. В. Свещаров, д-р Б. Миланов, доц. В. Кондева,
проф. М. Мурджева
би довела до подобряване на здравния статус на населението.
Проф. Б. Йорданов, декан на
ФДМ-София представи конкретни
предложенията за промени в Наредбата.
Сред тях е висшето училище да
определи конкурсът да включва
приемен изпит по специалността,
защото на някои места е по документи. Във ФДМ-София за някои
специалност се явяват повече кандидати, например за ортодонтия са
се явили 24 души, което изисква
технологично време за оценка и
проверка на писмените работи.
Конкретните предложения са за
промени в чл. 47в, ал. 3, отнасящ
се за сроковете за проверяване – те
да станат съответно 10 март и 10

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

Тя би трябвало да се разглежда в
два аспекта: подготовка и изграждане на специалисти. Вторият
аспект е осигуряване и потребление на специализирана дентална
медицина, като организация. Този
аспект е може би още по-важен,
защото с изключение на ФДМ, ние
не знаем как да го организираме. Те
имат стройна организация и академични норми за дейност.
Реализирането на специалистите трябва да се разглежда отделно.
Обучението и придобиването на
специалност и тяхното финансиране се разглежда в Наредба №1 и
свързаната с нея Наредба №8.
БЗС, заедно с ФДМ, още от 2013
г. работим активно по текстове, които биха могли да разрешат
проблемите със специализацията. Предложихме цяла наредба,
но стигнахме до отделен раздел
за денталната медицина, който
трябва да бъде оценен и разгледан.
Трябва да се отчетат интересите на базите и колегите желаещи да специализират.
МЗ на практика бяга от финансирането на специализациите в
нормален обем. Отделят се средства за определени клинични специалности, а денталната медицина е към неклиничните.
Зъболекарите извън държавните бройки, следва да си плащат
всичко като частни лица.
Това важи и за Наредба №8.
Всички, които искат да бъдат
бази за обучение трябва да платят
такси на рецензентите, включително техните командировки.
Начинът на акредитация тряб-

СЪСЛОВНИ
ва да се промени.
Какво значи един специалист да
има специалност? Ако той е завършил преди много години, как ще
обучава…
Иска ли държавата дентални
специалисти? Личният ми отговор
е – не. Трябва да се разширят възможностите и да се финансират
факултетите. Трябва да се отива
към масова специализация и преспециализация на специалистите.
Финансирането на факултетите е основният проблем, който
трябва да бъде решен.
Д-р Борислав Миланов, главен
секретар на БЗС:
Водещи при специализациите са
ФДМ, базите за специализации са
вторият компонент. Когато липсва
някой от тези два компонента, възможно ли е да има специализация?
Според мен – не.
Наредба №1 е сред най-променяните наредби от МЗ. За 8 г. е променяна 9 пъти, с всички изменения
и допълнения. Това на практика не
води до никъде за лдм.
Наредбата трябва да има дух и
съдържание. Духът трябва да е насочен към лдм.
Съдържанието на Наредбата е
свързано с това по какъв начин ще
специализират колегите.
В България има 11 специалности
в сферата на денталната медицина,
като дори в Русия, след реформата
която извършиха за година и половина, има 5 основни специалности.
Всеки въпрос по отношение
на Наредбата за специализацията
поражда други въпроси. Към кои
специалности има интерес, върху
кого ще специализира лдм, какъв
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ще бъде рискът за супервайзора, например при поставяне на импланти.
Поздравявам проф. Пеев за неговата теза.
При клиничните специалности
срокът за специализация е „закован“ на три години и нито ден
повече. Денталната медицина е
включена към неклиничните специалности.
Доц. Силвия Димитрова, зам.председател на БЗС и председател
на ККА; представител на БЗС в
Акредитационния съвет към МЗ
за акредитация на лечебните заведения
Смятам, че на днешната среща
можем само да набележим основните въпроси, а на следващи срещи
да работим по детайлите.
Важно е да излезем с единно становище между академичните среди
и съсловната организация по отношение на това какво желаем да се
случи и да набележим основните
направления.
Фундаментът, според мен, не
работи и всички знаем защо не
работи. Едното е финансирането
и второто е – кой има желание да
специализира. Желанието за специализация не е толкова огромно.
Друг аспект е как да направим това
желание по-високо.
Държавата иска да има специалисти, но ако може да не участва като
финансиране и като ангажимент.
Трябва ясно да се регламентират двете направления, по които да
върви специализацията. Трябва да
се регламентират срокове, правила, критерии. Има атрактивни и не
толкова атрактивни специалности и

Доц. В. Кондева, доц. С. Димитрова, д-р Н. Шарков
тук е мястото на държавата да поеме ангажимент към тези, които не
са чак толкова атрактивни.
По отношение на Наредба №8.
Аз съм единственият представител
в Акредитационния съвет към МЗ
по акредитация на лечебните заведения. Проблемите за акредитация
на лечебните заведения са изначално много сложни. При сега съществуващите разпоредби колегите няма
и да си помислят да се акредитират.
Моят апел е да се обединим около
4-5 основни неща, които съдържат
духа на наредбата, като акцентът е
върху наложителната необходимост
от промени в наредбите за специализациите, които да бъдат обсъдени
на следващо заседание.
Необходим е цялостен нов подход при необходимост от промени
Всички присъстващи на срещата
се обединиха единодушно, че това

е опит да промяна на Наредба 1 и
Наредба 8. Необходим е цялостен
нов подход при необходимост от
промени.
Бе предложено в бъдеще да се
състави малка работна група от деканите на факултетите и представители на БЗС, които да работят над
промени в нормативните текстове,
както и цялостен нов подход за решаване на възникналите проблеми.
Срещата завърши с консенсусно
решение писмените предложение
на факултетите да бъдат изпратени
в определения срок в МЗ, заедно с
общо становище с БЗС.
Това е процедурно правилният
ход, като ще се работи върху дълбоката философия на наредбите за
специализация, която тепърва трябва да се развива.
Трите факултета трябва да представят виждането си за цялостна
промяна по отношение на специализациите. Тази промяна трябва да
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залегне и върху бъдещата учебна
програма за обучение.
В момента държавата няма интерес от специалисти в денталната
медицина. Регистърът на БЗС показва, че има 2500 специалисти по
обща дентална медицина, 1500 по
детска дентална медицина. Проблемът е, че те са на възраст, доближаваща се до 60 години. Не достигат
навсякъде оралните хирурзи и частично пародонтолози.
Липсата на необходимост води
до отсъствие на финансиране.
Интересите на лдм са да специализират със запазване на практиките. Сред младите колеги има
проявен интерес към ортодонтията,
денталната имплантология и частично към пародонтологията, която
е свързана с имплантологията, обобщи д-р Шарков.
Нерешен остава и въпросът с кариерното развитие на придобилите
специалност.
Идеалният вариант, за който работят БЗС и факултетите по дентална медицина, би бил създаването на
отделна наредба за специализацията на лекарите по дентална медицина, съобразена с реалните нужди и
възможности на съсловието.
Такава наредба би решила проблеми, специфични за денталната
медицина като: приемът и базите
за специализация, водещата роля на
факултетите по дентална медицина
в обучителния процес, времетраенето, държавната издръжка на специализантите без обвързване със
закрепостяващо разпределение, финансовите аспекти за факултетите и
обучаващите и др.
ДМ

Д-Р Н. ШАРКОВ ПОИСКА ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
Той взе участие в Третия Обществен съвет, посветен на актуализацията на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г.

М

инистерството на финансите продължава поредицата от Обществени
съвети, които целят да осигурят
прозрачност на публичния дебат
относно разходването на бюджетни средства. Третият Обществен
съвет бе посветен на актуализацията на Закона за държавния
бюджет на Република България за
2021 г., подготвяна от Министерството на финансите. В дискусията по темата бяха поканени да се
включат институционални представители от министерства, икономисти, национално представените работодателски и синдикални
организации и неправителствения
сектор, както и представели на
БЛС и БЗС. Българският зъболекарски съюз бе представен от д-р
Николай Шарков, председател на
БЗС.
В своето изказване председателят на БЗС се спря на всички
основни финансови аспекти, касаещи денталната медицина и
оралното здраве на населението в
България.
Д-р Николай Шарков: Денталната медицина винаги стои в периферията на полезрението и ще кажа
от каква гледна точка.
Първо по отношение на актуализацията на бюджета – той е балансиран. Здравноосигурителните
плащания ще бъдат актуализирани,
което ще покрие методиката за работа в неблагоприятни условия до
края на 2021 г. и ще осигурят наистина здравна помощ за населението. Лекарите по дентална медицина
обаче, според европейските документи, са поставени в сферата на
услугите. Ние в България сме единствено и само в сферата на частните

услуги и нямаме публичен сектор в
денталната медицина. И щом казвам услуги, това означава че сме
бизнес. Виждам в предоставените
документи за Обществения съвет в
колонката 400 млн. лв. за подпомагане на бизнеса и заетостта.
По линия на НЗОК, около 7100
лекари по дентална медицина (лдм)
имат договор с касата. Останалите
2900 лдм остават извън полезрението.
Мерките за малък и среден бизнес, защото ние сме в тази категория и сме по-скоро малък бизнес,
приключи. Относно мерките 60/40 колеги направиха опит да кандидатстват по тях, в предишния вариант
и не успяха, буквално се удариха в
стената. Извинете за грубия израз,
но той е красноречив. Така че, би
трябвало в тези 400 млн. лв. за подпомагане на бизнеса (малък, среден и голям бизнес), трябва да има
предвидено подпомагане и на тези
наши колеги, които нямат договор с
НЗОК и са на пазара на денталните услуги. Правилният израз е лечение, но Европейският съюз (ЕС)
прие това наименование за денталната помощ.
Всички присъстващи знаете, че
услугите осигуряват над 12% от
брутния вътрешен продукт (БВП) в
ЕС. Там са и лдм и го осигуряваме.
Сега е момента, на базата на този
актуализиран бюджет да се мисли за
бюджет 2022 г, но по какъв начин.
Здравеопазването се оказа, като
цяло, недофинансиран сектор.
Сектор, който е от стратегическо
значениер но за съжаление ние не
сме в Съвета за национална сигурност към президента, а трябва бъдем там, защото без здравеопазване
държавата рухва. Ние бяхме сви-

Работен момент от заседанието на Третия обществен съвет
детели на всичко, което се случи.
За тази цел сега е моментът да се
„наливат“ пари. Казвам го най-отговорно. Но не да се „наливат“, за
да отидат в неизвестна посока, а целесъобразно.
Нашият сектор е недофинансиран. През 2003 г. направихме доклад колко пари са необходими да
се запази оралното здраве на българина, каквото беше тогава. За тогава това бяха половин милиард лева.
Докладът е предоставен и винаги
може да бъде актуализиран. На базата на този доклад за запазване на
оралното здраве, Министерството
на здравеопазването (МЗ) трябва да знае, че бе гласувана преди
около месец Резолюция за оралното здраве от Общото събрание на
Световната здравна организация
(СЗО). Там изрично е подчертано,

че оралното здраве е неразривна
част от общото здраве на индивида.
МЗ трябва да бъде двигателя на такава политика, защото тази Резолюция бе подписана от България, като
член на Общото събрание на СЗО.
Трябва да се действа в тази посока.
Забелязвам, че няма актуализация на бюджета на Министерството
на образованието и науката (МОН).
Ние забравяме едни други учители и персонал. Преподавателите
по дентална медицина (говоря вече
като преподавател във ФДМ-София) работеха дистанционно, след
това минахме на хибридна форма
на преподаване – присъствено и
неприсъствено и най-накрая преминахме на присъствено. И всичко
това с неотменната помощ на медицинските ни сестри, администрацията ни, санитарите ни. Заплатите

на тези преподаватели и персонал,
които обучават студентите клинично и присъствено с пациенти, не са
включени в COVID мерките. Заплатите във висшите медицинските
училища изостават. А те зависят от
бюджета на МОН.
Последното нещо в моето изложение пред Обществения съвет е
относно ниския инфлационен процент.
Ние излизаме от комфорта на
дефлацията и навлизаме в дълъг
период на инфлация. Това го знаят
всички. Не бива да се страхуваме
от малкия процент на инфлацията.
Да, този малък процент на инфлация балансира бюджета до края на
годината, но ние трябва да гледаме
в перспектива.
Текстът подготви:
Е. Караянева
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СЪСЛОВНИ

СЪОБЩЕНИЕ НА
УС НА РК НА БЗС
ГР. БУРГАС
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УС от 29.06.2021 г.
Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще
се проведе на 11.09.2021г.-събота от 9.30 ч. в зала „Бургас” на Конгресен център
гр. Бургас при следния дневен ред:
1. Промени в Устава на РК на БЗС
2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по
социалната сметка
3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
6. Финансов отчет и доклад на ревизора за 2020-2021г.,2017-2021 г.
7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2021г.
8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете
на УС на РК на БЗС Бургас
9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
10. Избор на лекар по дентална медицина.
11. Разни.
9.00 - 9.30 ч. - Регистрация
9.30 - 12.30 ч. - Първа сесия
12.30 - 13.30 ч. - Обяд
13.30 -15.30 ч. - Втора сесия
На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички
членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас,но с право на изказване и да бъдат
избирани в ръководните органи.
Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в
дневния ред и нормативните документи се подават до 27.08.2021г. в офиса на колегията.
Регистрация с членски карти!
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БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ РК НА БЗС – ВАРНА

СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВАРНА ДЕНТ 2021
18.09.2021г. - СЪБОТА
09.00 - 09.15

Регистрация

09.15 - 09.30

Откриване

09.30 - 11.00
		
		

Многоетапен подход за имплантатно възстановяване на
случаи с напреднал костен дефицит в естетичната зона
лектор: Проф.д-р Стефан Пеев д.м.

11.15 - 12.45
		

Безметални възстановявания-новият протетичен стандарт?
лектор: Доц.д-р Тодор Узунов д.м.

11.00 - 11.15

Презентация на Пиер Фабр

12.45 - 13.45

ОБЯД от Le Chef

13.45 - 15.15
		
		

Най-често допусканите грешки при протетично лечение с
цели протези.
лектор: Проф.д-р Христо Кисов

15.15 - 15.30

Презентация на Медикъл пойнт

15.30 - 17.00
		

Композит&порцелан за всеки ден
лектор: Д-р Росен Венелинов

17.00 -

ЗАКРИВАНЕ

Такса участие:
За редовни членове - 20 лева
За студенти – безплатно
Таксата участие превеждайте само по банковата сметка на РК на БЗС Варна:
ЦКБ BG38CECB 9790 10F5 3201 00
GSM за връзка – 0879067867
ssbvarna@abv.bg
Наталия Панева

Д-р София Буджева
Председател на РК на БЗС-гр. Бургас

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД
Национален форум по Дентална медицина гр.Банско – 01-03.10.2021 год.
14.00 – 16.30 ч.
16.30 – 17.00 ч.
17.00 – 18.00 ч.

01.10.2021 г.
Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„Рецепта за успех в ендодонтияна”
Лектор: Д-р Божидар Кафелов
02.10.2021 г.

7.30 – 9.00 ч.
9.00 – 10.00 ч.

Регистрация
„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: Ендо-пародонтални лезии.
Представяне на пилите Plex-V при обработка на
корено-каналната система.
Лектор: д-р Даниела Султова

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 нанобиотехнологични 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 2021 год. он-лайн.
5. Куверт гала вечеря – 45,00 лв.
Банкова сметка:
РК на БЗС - Благоевград
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02

Гр.Благоевград
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 пушенето 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
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ПРОТЕИН-КОНТРОЛИРАНА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ –
СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО
НА НАЧАЛНИ ЕМАЙЛОВИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ
д-р Александър Бончев, дм
асистент в Катедра
Консервативно зъболечение,
ФДМ, МУ-София
dralexanderbonchev@abv.bg

З

ъбният кариес е най-широко
разпространеното
заболяване в света и продължава да бъде основен
здравен проблем на обществото,
въпреки значителния напредък
на технологиите през последните години. Въвеждането на
флуоридите в профилактиката
на кариеса значително редуцира
тежестта и разпространението
на заболяването, но последните
епидемиологични данни сочат,
че ефективността на този подход
е незадоволителна. Повишаването на средната продължителност
на живота и запазването на зъбите в устната кухина за по-продължителен период, може да доведе до увеличаване честотата на
кариеса. Следователно ранното
диагностициране на кариозните
лезии и определяне на тяхната
активност, е от съществено значение за управлението на кариозния процес.
Зъбният емайл е ацелуларна
структура и няма способността
да регенерира самостоятелно.
Промяната на лечебния подход
от оперативен към неоперативен
и превантивен, изисква развитието на по-детайлни и обективни
методи за ранна кариесна диагностика, а също и създаването на
нови средства, които да реконструират увредената цялост на
хидроксилапатитния кристал във
вътрешността на лезията. Разликата във физикомеханичните и
химичните свойства на възстановителните материали, спрямо
тези на естествените зъбните
структури, е една от основните
причини за неуспехите при денталните възстановявания.
Разработването на материали,
чиито механични и естетични качества се доближават до тези на
емайла, представлява интерес за
изследователите и е в основата
на т.нар. биомиметичен подход
при реминерализацията на емайла. Терминът биомиметика означава „изучаване на естествените механизми на формирането и
функционирането на биологични
структури с цел синтезирането
на подобни продукти“. В контекста на емайловата биоминерализация, биомиметичният подход представлява стратегия за
реминерализация на емайловата
структура чрез възстановяване
на увредените зони, използвайки нанопрекурсори от аморфен
калциев фосфат, стабилизирани
чрез мрежа от неколагенови протеини.
Доскоро се считаше, че конвенционалното лечение на емайлови
лезии включва използването на
ротиращи инструменти и последващото обтуриране с възстановителни материали. Познанието
за процеса на реминерализация
доведе до развитието на нови
технологии, промотиращи емайловата реминерализация, която
е в основата на идеологията за
минимално инвазивна дентална
медицина.

КОНЦЕПЦИЯ
ЗА „БАЛАНСИРАНИЯ
КАРИЕС“
Зъбният кариес е резултат от
сложното взаимодействие между
емайловата повърхност и бактерии, които са организирани в
плаков биофилм и образуват киселини, предизвиквайки подповърхностна деминерализация на
емайла [1]. Съвременната наука
определя кариеса като мултифакторно заболяване, чието развитие зависи от баланса между
защитни и рискови етиологични
фактори [2]. Съвкупността от
фактори се различава за всеки
човек, всеки зъб и дори за всяка
зъбна повърхност [3].
На базата на знанията за етиопатогенезата на кариозния процес, е създадена и концепцията
за „балансирания кариес“ от
Featherstone [4]. Според нея, ако
равновесието между рисковите и
протективните фактори е запазено, клинично установима кариозна лезия няма да се развие. В
случай, че патологичните фактори се увеличат и комбинират, е
възможно да се наруши балансът
между де- и реминерализация, в
посока деминерализация [5]. Ако
тези условия се задържат по-дълго време, е възможно да възникне
кариозна лезия.
Началната емайлова лезия,
се характеризира с четири ясно
различими
хистопатологични
зони – транслуцентна зона, тяло
на лезията, тъмна зона и повърхностна зона [6].
Подповърхностната деминерализация на емайла води до образуването на пори между емайловите призми. В резултат от това
се увеличава рефракционният
индекс на емайла в областта на
лезията. По-голямото количество разсеяна светлина определя
промяната в емайловата транспарентност [7]. По този начин възниква първият клиничен признак
за развитието на кариозна лезия
– т. нар. „бяло петно“. Терминът емайлово бяло петно включва няколко нозологични единици,
които могат да бъдат класифицирани по следния начин [8]:
1. Кариозни бели емайлови лезии при пациенти без ортодонтскo лечение;
2. Кариозни бели емайлови лезии при пациенти, провеждащи
ортодонтска терапия;
3. Некариозни бели емайлови лезии: флуороза, смущения в
развитието:
хипоминерализация, емайлова хипоплазия и др.
За да бъде направена диференциална диагноза между кариозните и некариозните бели емайлови петна, зъбната повърхност
трябва да бъде добре почистена,
подсушена и осветена. Кариозните лезии са грапави, матови и
порьозни. В повечето случаи те
се разполагат по букалните повърхности под голямо количество плака или около елементите
на фиксираната ортодонтска техника, където оралната хигиена
е затруднена [9]. Некариозните
бели емайлови лезии са предимно с гладка и лъскава повърхност.
Те обхващат непредилекционни
места за развитие на кариес, генерализирани са и засягат симетрични зъби.
Обединяването на няколко но-

зологични единици в общо название се счита за неточно и в
последните години в литературата има насоки терминът бяло
петно да се замести с некавитирана емайлова кариозна лезия
[10].
ДОСТАТЪЧНИ ЛИ
СА ФЛУОРИДИТЕ В
ТРЕТИРАНЕТО НА
НАЧАЛНИ ЕМАЙЛОВИ
КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ?
Безспорно, откриването и въвеждането на флуоридите в кариесната профилактика, е едно
от най-значимите събития в денталната медицина през 20-ти век
[11]. Намаляването на броя на регистрираните кариозни заболявания в развитите страни се дължи
предимно на широката употреба
на флуорид-съдържащи продукти
[12]. От друга страна, епидемиологичните данни от последните
години показват, че има повишаване честотата на кариеса в някои
страни, независимо от редовната
употреба на флуорид-съдържащи
пасти за зъби [13]. Това се обяснява с повишаването приема на
храни, богати на прости въглехидрати, което затруднява действието на флуора.
При физиологични условия
флуоридите и буферният капацитет на слюнката са ефективни, за
да настъпи реминерализация на
началните емайлови лезии. При
високо кариесогенен потенциал
на оралната среда, както и при
възрастни пациенти и страдащите
от ксеростомия, тези механизми
не са достатъчни. Решение на
този проблем би било повишаването на флуорната концентрация
в продуктите за орална хигиена.
Wierichs и Meyer-Lueckel установяват, че флуорна концентрация
5000 ppm в пастите за зъби ще
бъде много по-ефективна при
реминерализацията на кариозни
лезии, отколкото традиционните
1000-1500 ppm [3]. Този подход
не е намерил приложение, защото повишава риска от развитие
на зъбна флуороза при децата.
Поради това СЗО препоръчва да
се оцени общият прием на флуориди от населението, преди те да
се прилагат за профилактика на
кариеса [14].
Друг важен проблем при локалното приложение на високи
концентрации флуорид е повишаването честотата на т.нар. окултен
кариес („флуориден синдром“).
Той засяга всички възрастови
групи и се дължи на реминерализация в повърхностната зона на
лезията, без да се повлияват подълбоките ѝ слоеве [15].
Реминерализацията чрез флуорни препарати води до образуването на флуорапатит [16].
Известно е, че съединенията на

флуора трудно могат да постигнат правилно подредени минерални кристали върху емайловата
повърхност при физиологични
условия, което нарушава структурната цялост на реминерализирания слой [17].
Тези недостатъци на флуорните агенти налагат създаването на
нови реминерализиращи системи,
които да допълнят действието им.
Такива са: казеин фосфопептидаморфен калциев фосфат (Tooth
mousse/MI paste), трикалциев фосфат (ClinPro – паста за зъби), биоактивно стъкло (Oravive – паста
за зъби) и полифосфатите (Oral
B Pro Expert – паста за зъби).
Резултатите при използването на
тези реминерализиращи агенти
са задоволителни, но те не могат
да стимулират формирането на
организирани апатитни кристали.
Това определя необходимостта от
създаването на средства за реминерализация, които да постигнат
организацията и микроaрхитектурата на минералните кристали,
максимално доближаващи се до
тези на естествения емайл [18].
Те съответстват на идеологията
за биомиметична и минимално
инвазивна дентална медицина и
т.нар. направлявана емайлова
регенерация [16]. Някои от материалите вече се прилагат клинично, докато други са на различен
етап от експерименталното си
развитие.
ПРОТЕИНКОНТРОЛИРАНА
ЕМАЙЛОВА
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
Опит да се промени репаративният подход при лечение на
зъбния кариес, е представеният от Kirhkam и кол. през 2007
година самоорганизиращ се
пептид P11-4 [19]. Протеинът
се състои от 11 аминокиселини
(Ace-Gln-Gln-Arg-Phe-Glu-TrpGlu-Phe-Glu-Gln-Gln-NH2) и има
способността да се самоорганизира, подобно на амелогенина, в
тялото на подповърхностна емайлова лезия. Той се трансформира
в триизмерна мрежа, чиито характеристики наподобяват емайловия матрикс [20]. Под влияние
на фактори от околната среда
като pH, йонна сила, температура, за 24 часа пептидът претърпява самоорганизиране и формира
микрометрични наноленти. Те
се трансформират във фибрили,
след което във влакна, преминаващи от край до край в лезията [20,
21] (фиг.1). Този процес на самосглобяване се дължи на междумолекулните водородни връзки от
основната пептидна верига и други допълнителни взаимодействия
между специфичните странични
вериги [22].
Допуска се, че фибрите из-

градени от P11-4, наподобяват
анионните матриксни протеини,
които контролират минералното
зародишообразуване и растеж
[19]. По този начин калциевите
и фосфатните йони от слюнката,
дифундирали към протеиновата
мрежа служат като центрове за
създаването на нови хидроксилапатитни кристали.
Robinson и кол. определят 4
зони на подповърхностната кариозна лезия [23], като реминерализацията на тялото ѝ е от особен
интерес за изследователите [24].
В тази зона промените започват
най-рано и най-бързо се задълбочават. Авторите разглеждат
тялото на лезията като уникална
структура, която наподобява свободното пространство, което се
създава при направляваната тъканна/костна регенерация [25].
В това изолирано поле, прилагането на биомиметична матрица
от Р11-4, може да подпомогне
естествената реминерализация от
слюнката. Този процес е наречен
направлявана емайлова регенерация [24].
Самоорганизиращият се пептид
показва положителни резултати в
реминерализацията на некавитирани подповърхностни емайлови
лезии in vitro [26, 27, 28].
P11-4 пептидът е изпитан и в
клинични проучвания. Той демонстрира реминерализиращ потенциал при начален оклузален и
апроксимален кариес [24, 29, 30].
Когато изотропният пептид с нисък вискозитет се приложи върху
лезията, той бързо дифундира в
тялото ѝ, където се превръща в
гел. Alkilzy и кол. установяват, че
комбинирането на P11-4 с натриев флуорид води до по-добри клинични резултати спрямо самостоятелното третиране на кариозните
лезии с флуорен лак [24].
Действието на самоорганизиращия се Р11-4 зависи изцяло от реминерализиращия потенциал на
слюнката – количество, минерално съдържание, pH. Това ограничава приложението на този метод
при пациенти с ксеростомия [30].
НАЧАЛНИ КАРИОЗНИ
ЕМАЙЛОВИ ЛЕЗИИ ПРИ
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
Ортодонтските апарати затрудняват оралната хигиена, а неравностите около композитните
цименти, използвани за фиксирането на брекетите, увеличават
плаконатрупването [31]. В резултат от това може да възникнат
емайлови кариозни лезии в съседство с брекетите. Обикновено
те са разположени по букалните
повърхности и нарушават естетичния вид на съзъбието [32, 33,
34]. Некавитираните кариозни
емайлови лезии по вестибуларни
гладки повърхности са най-често

Фиг. 1. А. Хистологични зони на подповърхностната емайлова лезия: 1) транслуцентна зона; 2) тъмна
зона; 3) тяло на лезията; 4) повърхностна зона. Б. Мономерната форма на Р11-4 дифундира в тялото на
лезията през порите на повърхностната зона. В. Пептидът претърпява самоорганизация. Г. Зародишообразуване и формиране на ХАП кристали de novo (червени шестоъгълници).

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
срещаният нежелан страничен
ефект по време на и след ортодонтска терапия, с честота между
2% и 97% [33, 34]. Повлияването
им от познатите реминерализиращи агенти показва незадоволителни резултати [35, 36]. Това налага използването на алтернатива
в неоперативното им лечение.
Gorelick и кол. определят като
основни рискови фактори за развитието на ранни букални кариозни лезии при ортодотнски лекувани пациенти особеностите на
емайловата повърхност, достъпът
на слюнка до нея и разстоянието между гингивата и брекета
[37]. Фиксираните ортодонтски
апарати значително променят
микроорганизмовия състав на
плаковия биофилм. Доказано
е, че се повишава микробното
число на ацидогенните бактерии, като Streptococcus mutans и
Lactobacillus [38, 39].
След премахването на ортодонтските апарати се наблюда-

ва спонтанно обратно развитие
на част от възникналите лезии.
Това се дължи на естествената
реминерализация от слюнката и
улесняването на оралната хигиена [9]. При по-напреднали случаи
този подход е недостатъчен и е
необходимо прилагането на професионални реминерализиращи
средства [40].
Флуорните препарати показват
висока ефективност като средство
за профилактиката на кариеса
[41, 42]. Те се добавят също към
калциево-фосфатните реминерализиращи системи, за да подобрят тяхното действие. От друга
страна флуоридите са и част от
комплексното неоперативно превантивно лечение. Тяхната ефективност намалява при третирането на вече съществуващи начални
кариозни лезии [24, 30]. Според
някои автори успеваемостта при
лечението на некавитирани емайлови лезии, при което е използван флуорен лак, възлиза на 30%
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и натриев флуорид), който е със
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неоперативен. Неоперативното
превантивно лечение е съвременният подход в третирането на
обратими кариозни лезии. В него
основно място заема управлението на кариозния процес – на ниво
зъбна повърхност, орална среда и
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реминерализиращото лечение на
всяка обратима и активна лезия.
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ПОСТ КОВИД

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В FFP2 МАСКИТЕ ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ
FFP2-маските съдържат летливи органични въглеводороди, оптични избелващи вещества, остатъци от лепила и формалдехид
в различни съотношения. Изследванията в тази насока продължават, като резултатите до момента нямат научна
стойност. Маските, обозначени с абревиатурата CE, едва ли съдържат съмнителни вещества в сериозна концентрация.

F

FP2-маските са едно от най-важното средство в битката срещу пандемията. Само че тъкмо те може да са опасни за здравето,
предупреди неотдавна учен от Хамбург. Ето какво показва проверката
на фактите: През февруари химикът
и еколог проф. Михаел Браунгарт
предизвика сензация, когато обяви,
че маските FFP2 и операционните
маски могат да са опасни за здравето, тъй като някои от тях съдържали
и съмнителни вещества. В медиите
и социалните мрежи професорът
бе цитиран да казва: "Онова, което си слагаме върху устата и носа,
е всъщност коктейл от химикали,
който никога не е бил проверяван
за отровни съставки или за дълготрайни отражения върху здравето".
По-късно той уточни, че тези думи
са изречени по време на дискусия с
негови студенти, с които разработвали екологични маски.
Браунгарт заяви пред Дойче
Веле, че той и негови колеги били
открили по FFP2-маските "летливи
органични въглеводороди, оптични
избелващи вещества, остатъци от
лепила и формалдехид в различни
съотношения".
Смята се, че тези вещества могат
да влияят на хормоналната система

или да увреждат кожата. Формалдехид например се използва при консервирането на трупове, а през 2004
година СЗО го определи като канцерогенен. Браунгарт предупреди
също така, че е възможно някои от
изброените химикали да влизат във
взаимодействие помежду си. "Маските се произвеждат предимно в
Азия, където не се прави качествен
контрол за влиянието на материите
върху околната среда и здравето",
заяви той.

НИЕ ПРОВЕРИХМЕ
ЧЕТИРИ ВИДА МАСКИ
В интервюто за Дойче Веле Браунгарт обаче подчерта, че неговите
проучвания нямат научна стойност, тъй като са провеждани само
единични тестове, а и не се знае
дали замърсяванията не са възникнали в резултат на складирането и
транспортирането на маските. Проучените маски били изпратени в
Хамбургския екологичен институт
от хора, които след носенето им се
оплакали от кожни раздразнения и
други здравословни проблеми.
Предполага се, че в Азия има
около 2000 производители на медицински маски. За да се направи

репрезентативно заключение относно съдържанието на отровни
вещества в маските, би трябвало да
се контролират проби от най-малко
700 различни производители, казва
Браунгарт. Освен това всяка партида от маски можела да е различна
по отношение на съдържащите се
в тях вещества. Какви химикали и
в какво количество са били открити
в кои точно маски - това Браунгарт
отказва да съобщи.
За да провери твърденията на
проф. Браунгарт, Дойче Веле поръча собствено проучване на медицински маски, което беше проведено в една от акредитираните
за целта лаборатории. Тестът бе
проведен само върху FFP2 и сродни
по категория на защита маски. На
случаен принцип бяха подбрани четири такива маски: две FFP2- маски
по европейска норма от различни
производители, една китайска KN95-маска и една маска, отговаряща
на американската норма N-95.
Маските бяха закупени в аптека,
супермаркет, eBay и Аmazon. Те
бяха проверени за съдържание на
летливи амини, формалдехид, хлорпарафини, фталати и омекотители,
никел, полициклични ароматни въглеводороди и тежки метали.

И четирите проверени маски отговаряха на законовите стандарти.
Лабораторията ги сертифицира като
несъдържащи вредни вещества.
Единственото, което е било открито, е ниско съдържание на стабилизатора фенантрен, съдържал се в
боята на печата върху маската, закупена от супермаркет.
Фенантренът спада към категорията на полиароматните въглеводороди (ПАВ) и е в списъка на особено опасните субстанции, за които се
смята, че са канцерогенни. ПАВ се
срещат в природата при изгарянето
на замърсен органичен материал
като дърво, нафта или тютюн.
Файт Хоубен, ръководителят на
лабораторията, провела изследването по поръчка на Дойче Веле,
казва, че боята, с която се маркират
маските, често е на петролна основа. Химикът обаче обяснява, че
концентрацията на фенантрена в
проверените маски е толкова минимална, че е напълно безопасна.

ПРАВЯТ СЕ ТВЪРДЕ
МАЛКО ПРОУЧВАНИЯ
Германската централа за защита на потребителите провери през
март десет други FFP2-маски. И

при този тест не са били открити
отровни вещества. Оттам признават
обаче, че досега за съжаление не са
правени твърде много проучвания
за съдържание на отровни вещества
в медицинските маски.
Казано накратко, не съществува
гаранция, че всяка отделна FFP2маска не съдържа отровни вещества. Експертите обаче обръщат
внимание на друго: маските, обозначени с абревиатурата CE, едва ли
съдържат съмнителни вещества в
сериозна концентрация. В противен
случай това би означавало, че производителите са фалшифицирали
сертификати за качество или са използвали методи на производство,
различни от официално обявените.
Германската служба за защита на
труда и трудова медицина все пак
обръща внимание на факта, че из
търговската мрежа "все още се намират и маски, които не отговарят
на задължителните стандарти за сигурност и здравна защита". Някои
от тях не носели никакъв печат за
качество, или пък той бил подправен. Еврокомисията, както и националните органи в отделните държави уведомяват на своите сайтове за
наличие на маски, които следва да
бъдат изтеглени от употреба.

8

БРОЙ 8, АВГУСТ 2021

И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

„Ние сме пътници в този свят, някои са големи, някои – буболечки, но всички пътуваме през живота...“.

ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Н

а 05.06.2021г. РК на БЗСВарна проведе своето отчетно-изборно събрание.
Вмъкнахме се в светъл
период от COVID-19. Последно се
бяхме събирали на 07.03.2020 г., 5
дни преди локдауна. Добре организиран, приятен ден и срещи, за
които всички бяха жадни. Следях
стъпките на събранието и тайно
се надявах да приключим в късния
следобед на слънчевата събота.
Малката група, с която обикалям
по древните камъни в съседна Турция, вече крачеше по одринските
улици и тихо нагъваше баклава. Към
17 ч. обявих края на събранието. В
движение прибрах от лаборатория
PCR тест и сертификат. Метнах се
в колата и дадох старт на догонването. Взех от Асеновград сестра ми,
която навигираше до новото летище
в Истанбул. Нощно пътуване с цел
вътрешен полет Истанбул – Газиантеп. 10 минути преди останалите се
паркирахме за чекиране.
ТУРЦИЯ - СТРАНА
С МНОГО ЛИЦА
Обикновено всеки си мисли, че
добре я познава. Това включва шумния Истанбул, пазарите на Одрин и
all inclusive-а на добрите турски хотели. Ако се загърби общопознатото, има толкова много за изследване.
Самолетът полетя към древните
земи на Горна Месопотамия, които
са пропити с история и мистика.
Вече споменах, че тези пътешествия
по нищо не отстъпват на големите
ми трипове по другите континенти.
Преди обяд на 06.06. кацнах в Газиантеп – Югоизточна Турция. На
60 километра от Алепу, Сирия, на
1600 от дома, в анадолската пустош,
един добре уреден двумилионен
град. Новият Газиантеп е построен
за 10 години в пустинята. Младите
семейства, които го заселват, оживяват икономиката и сега градът е на
второ място след Бурса в областта
на текстилната промишленост. Има
завод на Renault…
Тези неща не ме вълнуват толкова, слушам от уважение. Умората
ме владееше, но при вида на един
от най-големите в света музеи за
римска мозайка се събудих или живнах. Музеят е кръстен на античния
град Зеугма. Създаден е от един от
генералите на Александър Велики,
като Selevkeya Euphrates, през I век
от Н.е. Римската империя завладява града и го преименува на Зеугма
(мост). Стратегическото му разположение между Тигър и Ефрат, на
пътя на коприната, му осигурява
културен и икономически разцвет.
През 2000 г. в Югоизточна Турция
започва строежът на язовир Биречик. Водите му започват да заливат
Зеугма. Археолози от цял свят се
включват в спасяването на археологическите ценности. На фрагменти
мозайките се преместват в музея в
Газиантеп.
СПАСЯВАНЕ НА
ПАМЕТНИЦИ
НА КУЛТУРАТА
Това е една от най-мащабните
кампании за спасяването на паметници на културата в историята.
Животът на римляните е изрисуван
на мозайките – флора, фауна, бит…
Лукс, финес, красота! Битката за
спасяването на ценните реликви се

Връзката между Шумер, Вавилон и Египет
води денонощно. Водите на Биречик се покачват. В суматохата една
от най-впечатляващите мозайки
изчезва. Това е т.нар. „Циганката“,
която американците са отмъкнали
и продали на университета Боулинг
Грийн Стейт в щата Охайо. Започва
лют спор и дипломатическа война.
През 2011 г. музеят в Газиантеп е
открит. Още след 7 години война
най-вълнуващата мозайка е върната
на родното си място. Под бронирано
стъкло в специална зала с мека светлина на фона на тиха музика видях
очите на „Циганката“. След всички
красоти и зашеметяващи шедьоври
застанах омиротворена пред очите,
които ме следваха във всички посоки. Човекът-създател е чудо на природата! Погледът беше съвършен.
Не зная дали римляните са ми любимци, но са били велик народ!
Още 2 неща ще разкажа за Газиантеп: Шамфъстък – расте до 900
метра надморска височина. За първи път видях дървото. Сее се близо
до маслини. В симбиоза са. Дава
плод на 8-мата година, разцветът е
след 50-тата. Живее минимум 300
г.Най-добрата сестра за новородено.
Решихме със сестра ми да си купим
готов разсад. Отидохме в разсадник, в който ни обясниха, че е под
абсолютен държавен контрол. За изнасяне, директно в затвора.Изглеждахме глупаво.За смекчаване на ситуацията ни почерпиха кафе. Ядката
е навсякъде по пазарите. Пробваш и
купуваш. Цената е като у нас. Купих
суров, ще го пробвам на баклава с
приятели.

нага щом се докопах до леглото.
На 07.06. се насочихме към автобуса по посока Хатай. Седнахме си
на местата, но сестра ми липсва. Оставих я почти до вратата. Взех картата на освободя стаята и излетях.
Почакахме малко, но карастанчовите ме подгониха и бегом към хотелската стая на осмият етаж. Ядосано
вървях към стаята,а тя полуоблегната на вратата,кротко си стои.
-„Не се ядосвай, врата ми закопча
ръчния багаж и част от ризата.“
-„Абе, сестра ми, камъните чакат.“
-„От векове те чакат, карай поспокойно.“
Обратно за нова карта. Разкопча-

щане на каменните блокове в скулптури. Около 300 експоната.
ЛЪВОВЕ С ТЕГЛО
ОТ 500 КГ ДО 15 ТОНА
Има лъвове с тегло от 500кг до
15 тона. От три хилядолетия или
много повече статуите стоят непокътнати. Нито природните условия,
нито съвременният човек може да
им направи нещо. Сякаш ни се присмиват.
И грам не вярвам на теорията,че
за да изрежат огромният блок от кариерата са се прокопавали канали,в
който се поставяли дървета,който
се поливали с вода.Разширяването

блок,преобразуване в предмет на
изкуството и транспортирането му,
говорят за страници от човешката
история ,които ние все още не сме
разчели.
След базалтовото чудо се отправихме към град Хатай.Миналото му
е далече в хилядолетията.Тя е последната територия,присъединена
към Република Турция през 1939г.
Вече сме в археологически музей.Просреща ни огромната 1.5 т.
базалтова статуя на Хетския цар
Shuppililiuma.Перфектна изработка
поне на три хиляди години.
Направи ми впечатление битката
при Kadesh през 1174г., мейду Хети
и Египтяни. Двама Хети ,,дезиртират“ при египтяните. Подават грешна информация за местоположение
и въоражение.
Египтяните се надяват на победа,
но попадайки в капан губят.
НАСЛАЖДАВАЙТЕ
СЕ НА ЖИВОТА

И второто – в центъра на стария
град се издига реновираната Антепска крепост. Впечатлена съм от
огромните подземни маслобойни
за зехтин – чудесата на каменните
хора. Това е в подножието на крепостния хълм. Отворите под земята
ми напомнят за Termasos,Shyaib, с.
Долно черковище на р. Арда... Огромни делви,с размери на съвременна кола,навързани под земята.
Уж бях изморена, но изкарах дълъг и ползотворен ден. Заспах вед-

ване. Обикаляхме нагоре-надолу.
Намерих ръчен часовник.
Приех го като знак за много адреналинова дестинация. Разбира се,
оказа се на Пенка от групата.
След сутрешните изпълнения се
насочихме към с. Jesemek.На склоновете около селото са разпръснати
стотици лъвове и сфинкси, божествени релефи от базалтови скали в
различен етап на работа. Огромна
работилница на открито в Антична
Азия, показваща процеса на превръ-

им разсичало базалта.Не вярвам.
Елегантната
изработка,финните
черти и подредбата на готовите
скулптори,говори за олекотен и съвсем различен подход. За нас е останал в хелядолетията. Дали хората
с това познание,не ги е отвял вид
ковид? Асирийците който идат след
Хетите едва ли биха погубили такъв
вид познание.
От 2012г. Йесемеск е списъка на
Юнеско. Технологията използвана за трансформиране в единичен

Второто най-интересно в музея беше древно-гръцка мозайка
на скелет с надпис „Eyфpocynoc.”
Скелетът е леко полегнал, с чаша
в лява ръка, а в дясно има анфора с
вино и хляб. Означава “enjoy,having
fun,cheering up !” С една дума „наслаждавайте се на живота!”.
В къстният следобяд застанахме
пред каменната църква „Св. Петър”
– 40г.сл.Хр. Апостол Петър води
първата проповед в изсечена пещера с много тунели зад основната
зала. С времето залата се доуформя
като църква.След още 1000г. Кръстоносците и построяват красива фасада.
Всяка година на 09.06. християни
от цял свят идват на поклонение.
Над църквата по скалисия
хълм е изпълнено с изсечени
стъпала,свързани тунели и огромен
Харон (глава и бюст на митичният
лодкар, пренасящ душите в отвъдното). Само легенди.
Намерихме си хотелчето в центъра на старият град.Отдавна не бяхме
отсядали в толкова кокетен, уютен с
много красив вътрешен двор семеен-бутик хотел “Kavinn”. Доброто
съчетание на споменна по миналото
и съвременния лукс,окичен с много
цветя и зеленина оставиха приятни
впечатления.
Третия ден започна с вълшебно
утро в градината на хотела. Закуската ухаеше, самоварът леко шумеше, а пъстрите миндери ни зовяха
към релакс. С воля се откъснахме
от всичко това и закрачихме към
Neccar джамия. Не беше далеч. По
пътя минахме покрай синагога, католически и православен храм. Толерантност и взаимно уважение!
Влизаме в двора на Неджар джамия. Легендата ни отнася до времената на първите християни. Един от
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тях е Неджар дърводелеца,
дошъл по тези земи. Отивайки при градската управа, той
разказва за предимствата на
новата религия. Старейшината е впечатлен, но предлага народа да се произнесе.
Естесвено новото се отрича.
Обезглавяват Неджар на висок връх точно срещу съвременния храм. Главата се
търкулва и спира в двора ха
тогавашното езическо светилище. Там бликва вода.
Снимахме се пред чешмата.
Гробът също е там. Езически,
църква, джамия. Мамелютците го възстановяват след заместресение.
Днес араби, католици,
християни, турци, арменци...
свеждат глава в памет на Неджар. Докато обикаляхме в
двора,гробницата и чешмата,
една двойка неотлъчно ни
следваше. Разисквахме, питахме, отговаряхме..., а те все
до нас.
В ДВОРА НА
ХРАМА ВСИЧКИ
СМЕ РАВНИ
Не издържах и ги попитах
дали разбират нашия език.
Смутиха се, леко се отдръпнаха, като извинение се опитаха да обяснят, че родителите им са преселници от
България. Тогава аз се смутих и ги прегърнах. Не беше
нужно да говорим. В двора
на храма всички сме равни.
Религиите отстъпват пред
любовта. Когато всеки чуе
повика на сърцето си, религиозните различия ще изчезнат.
Направихме си най-хубавата снимка с младата двойка,
която разчувства всички ни,
за тяхното вълнение да не говорим.
Тръгваме към т.нар. манастир „Св. Симон“. Не е
ежедневна
туристическа
атракция, малко повече пообиколихме. Не съжалявам.
Катерихме между ветрогенератори и когато отвисоко видяхме Средиземно море, вече
бяхме пред руините. Легендата гласи, че комплексът е
начертан и построен от ангели. Не го чувам за първи път
пред мегалитен обект.
НЕПОЗНАТАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
НА СКАЛНИТЕ ХОРА
Руините са от културата
на т.нар. „Непознатата цивилизация на скалните хора“.
Изрязани зали от монолитен
камък, широки тунели, които
в момента са затлачени. Централната колона в най-голямата зала е върху квадратен
постамент със страна 6 метра. Колонните сегменти са
с височина 2 метра и ширина
3 метра при мъжко/женско
заключване. Постаментът и
първият сегмент са на 7 метра височина. Следващите
двуметрови рингове са паднали. Древно, мистично, могъщо и оцеляло хилядолетия.
Следващите култури също са
оставили отпечатък. В древността тези земи са били
връзката между Шумер, Вавилон и Египет. Навсякъде се
търкалят мегалитни пъзели.
Прибрахме се в кипрото
хотелче с две големи дини.
Хапнахме и се излегнахме
по миндерите. Катето запали
цигара. Едно от момчетата
от персонала се обърна към
нея: „Do you need an ashtray?“
(Имате ли нужда от пепелник?). Произнасянето на
„ashtray“ всички чухме като
„ашуре“. В един глас изревахме „Yes!“. Той се ококори с пепелник в ръка. Голям
смях падна.

TITUS
TUNNELS
Четвъртият ден ни поднесе още едно предпотопно
изключително яко каменно
творение. Бях чела за Titus
Tunnels, но прекият контакт
надмина всичките ми очаквания. Тунелът е недалече
от Хатай по посока запад по
брега на Средиземно море,
в непосредствена близост
до морския бряг. В скалното подножие на планината е
прокопан 1.5 километра каменен тунел, успоредно на
брега. Съвременен влак спокойно ще се движи, ако има
релси. Класическото обяснение, че е отводнителен канал,
за да не се затлачва търговският порт в онези времена.
Така се произнесе и водачът
Muhsin Esen. В началото или
края има надпис на латински, но ясно се чете Vespasian
император. Тунелът има безпокривни части. Има участъци с каменен покрив, но с
изрязани отвори. Има участъци само с тунел в монолитен
камък. Има отсечка, където в
камъка са изрязани прозорци
към морето. Зададох следните въпроси: Първо: Ако
е за отводняване, защо е на
по-високо от мястото, което
евентуално би се затлачило?
Второ: Защо има различно
изсечени „прозорци“ по тавани и стени? Трето: Има
доказателства, че Колизеумът
също е построен от Веспасиан. Той да не е магьосник?
Двата обекта са на огромно
разстояние. Ако само се е подписал?
Вместо да ми отговори, ме
подкани към плажната ивица.
Нахлузих си банския и право във водата. Изчислявах и
фиксирах 09.06. за първа баня
за 2021 г. в морето. Забелязах,
че никой не се къпе в ужасно
топлото време. Само рибарите стърчаха по буната, покрай
която плувах навътре. Когато
ме настигна гидът, вече беше
късно. Беше бесен. Не съм го
чула, когато се е опитал да ме
спре. Бях толкова въодушевена и емоционално пияна, че
въобще не забелязах дребните неща, които биха възпрепятствали нахлуването ми
във водата.
ЗАСПАЛАТА
ЕНЕРГИЯ И ДУХА
НА ВЕСПАСИАН
Край Варна няма прилив и
отлив, но тук беше различно.
Когато се опитах да се върна,
установих, че с всички сили
едвам устоявам позиция, но
почти не мърдам навън. Заповяда ми да се насоча към
върха на буната. Леле, колко
сили ми костваше това усилие! Каза ми да правя това,
което прави той. Да, ама не.
Той се набра и започна да
се изкачва по натрупаните
огромни камъни, обвити с
водорасли, и така до бетонната площадка. Колкото и да
са здрави зъболекарските ми
ръце, не успявах. Вълните удряха и се виждах обезобразена по камъните. В секундите,
в които премислях как да постъпя, се намеси следващата
вълна. Тя ме повдигна и ме
качи на следващото ниво наредени камъни. Благодарих
на Господ и изчаках следващата вълна. В стремежа да се
задържа си изпочупих ноктите. Банският костюм се разкъса на ивици. На третото ниво
започнах да чувам гида и
молбите му да продължавам.
Когато ме изтегли на площадката, двамата легнахме и усещахме вече укротените вълни
по телата си. Цялото ми тяло

беше в кървави нарези, при
него само краката. Окопитих
се и му казах да лежи, докато
кървенето спре, за да не стресираме групата. Дали ядосах
духа на Веспасиан, или събудих някоя заспала енергия? С
морето и планината шега не
бива!
Вечерта имахме пикник в
красивия храмов двор на светеца Хазър Баба. Просто съчетахме две в едно, но когато
Muhsin влезе в гробницата и
започна да се моли, разбрах,
че сме три в едно. Аз също
оставих дар и благодарих.
ЕДНО
ХИЛЯДОЛЕТИЕ
ПРЕДИ ХРИСТА
Петият ден ни поведе към
град Мерсин. В движение
разбрахме, че обектите са
доста далеч на запад от града,
сменихме хотела и в последната минута резервирахме
в град Силивке. Древният
град Соли, пристанищен в
Киликия, съществува едно
хилядолетие пр. Хр. Запада
в началото на Новата ера.
Възстановен от Помпей Велики, военен и политически
лидер на късната Римска
република, применуван на
Помпелиополис. През 19. век
пътешествениците са описвали агора, площад, театър.
Днес Мерсин ги е погълнал.
За историята е оставена широка улица с колонади, но
скулптурите по колоните са в
германските музеи. Соли не е
пример за комбинация между
древност и съвремие.
Кулинарният специалитет
на Мерсин се нарича Тантуни: полусандвич от телешко
и зеленчуци, като плънка в
задушена с телешки сос обвивка от изпечени кори или
пресен хляб. Вървят по американския път на хранене,
но засега всичко се прави
на ръка с пресни продукти и
беше превъзходно. Всички
следващи дни отново го консумирахме.
В следобедната жега на 11.
06. хванахме посока Мерсин
– град Ердемли. От последния ни изведе табела Kanlı
Divane Ancient City. Катерихме невисока планина, навсякъде със исторически руини, а Средиземно море все
си блестеше. За обекта, към
който пътувахме, бях чела
следната кратка информация
в Интернет: Построен преди Рим около извор. После
става християнски религиозен център. Има базилики и
цистерни. Точка. Това е. Ако
тук работят големи екипи от
археолози от цял свят, има работа за много години напред.
Цял следобед обикаляхме
и още колко много остана.
Всички руини са около огромна дупка в земята с големината на голямо мексикакнско
синоте. Дали е изсечено, не се
знае. Няма проучвания. Къде
е дъното, не се знае. Първият древен нерухнал строеж,
който ни посрещна, е на ръба
на огромната бездна. Камъкът е положен двуредово по
всички стени. Няма прозорци, а само тесни процепи по
стените. Има проходи във вътрешните стени. Камъкът все
едно е омекотен и положен
един върху друг, като всеки
следващ заключва формата
и размера за предишните.
Римските строежи рязко се
отличават. Шарапаните са същите като в Родопите Много
съоръжения за вода или течности. Каменните преси за
зехтин или Бог знае за какво,
са с огромни размери и не по
силата и възможностите на
съвременния човек. Ах, тези

древни скални хора!
Шестият ден отново се катерим по планината Торос,
плавно издигаща се над Средизмно море, свързащо в
древността Египет и Шумер.
Отиваме към археологическия обект „Men of Rock“,
на турски Adam Kayalar. В
нета пише: Древни каменни
фигури, изсечени направо в
скала от неизвестен период.
При миналогодишното ни
пътуване в съвсем Югоизточния край на Турция, показах
снимки на гида ,точно от тези
скали и това определи тазгодишното ни приключение.
Като предстарт започнахме с
Canakci Nekropolis. Изрязани
в камъка гробници, но с богати барелефи над и встрани.
Смята се, че са изобразени
починалите. Датирани са около Новата ера.
На 0,5 км. в гърлото на дълбок каньон ни сочеше табелата за каменните фигури. В
нета пише, че са недостъпни.
Проверката е висша форма
на доверие. От най-високата точка на Торос планина
по посока морето нямаше
никаква следа от пътека или
въобще ориентир. Вървях с
гида и едва ли щяхме да се
ориентирам,е но от дълбокото под нас от каньона се чуха
гласове. Появиха се главите
на 4-ма млади хора, които казаха, че са търсили фигурите,
но във възможно по-безопасната отсечка и вече отказани
се връщат. Чудех се се как
въобще са слезли на толкова
метри под нас без кой знае
каква екипировка. Започнаха
изкачване и чак тогава с гида
забелязахме древни каменни стълбища с много високи
стъпала, почти изтрити от хилядолетията.
ПО
ХИЛЯДОЛЕТНИТЕ
СТЪПАЛА
Изчакахме ги чинно, поздравихме и всеки решаваше
сам за себе си. Естествено ми
нареди да не мърдам от ръба
на скалата. Той потегли. Изчаках да изчезне от погледа
ми, обадих се на сестра ми и
поех по хилядолетните стъпала. Най-добре се чувствам,
когато побеждавам себе си.
От площадката между двете
нива на каньона подканих сестра ми и Ани. Щом аз мога,
могат да опитат. Сестра ми с
яки туристически обувки и
кураж право към приключението! Турската група каза,
че е изследвала вляво, гидът
хвана вдясно, ние трите също
вдясно. Когато чух победния вик на гида, знаех, че и
ние ще успеем. По каменна
пътечка в ребро на каньона.

Подплатена от храстовиден
пояс, даваща определено поголяма стабилност. Когато ни
видя, Muhsin спря да крещи,
опита се да ни смъмри. В
един глас запяхме ,,We Are
The Champions!“ В далечината на минали цивилизации,
висящи в нищото, отгоре
само небе, някъде долу бездънно... и ние сме срещу каменните барелефи, които категорично са от два периода.
Един много стар, ветровете
са поизгладили камъка и са
го направили още по-достолепен. Втори определям като
античен, защото личат диплите по мъжките и женските
дрехи на фигурите. Възможно ли е пак да свързано със
смъртта? Толкова сили и умения за достъп... или тогава е
било фасулска работа? Ще се
науча да приемам фактите,
да им се радвам, без да търся
отговорите. Как искам някоя
нощ да изсънувам миналото
на човечеството! Не помня
как сме се върнали. Помня
как няколко пъти гидът ни
изтегляше. Не се наложи
Muhsin да ходи да се моли.
Последният ден беше плануван за плаж, но всички
бяха с пресни впечатления
от кървавата ми среща с морето и отново поехме по камъните. От Силивке покрай
морето и нагоре в планината.
Обект Uzuncaburc, кръстен
на съвременно малко селце.
Това е в сърцето на великото
царство Olba. Това са земите
на богатите пирати на Киликия.
БОГАТИТЕ
ПИРАТИ
НА КИЛИКИЯ
Храмът на Зевс е най-доброто от анатолийското изкуство. Водата в древната столица Olba идва от 36 км. по
каменен канал, непокътнат
до днес. Пихме от нея, студена и вкусна. В миналото от
нея са били захранвани фонтаните и градините. Всички
размери на колони, порти, са
с божествен отпечатък. Грандиозно и помпозно!
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Когато идва Рим, царство
Olba получава автономия и
право да сече собствени монети.
Има следи и от преди елинистичния период. Намерихме амфитеатър, изсечен изцяло върху естествен камък.
Навсякъде руини и природата
ги поглъща.
В селцето, което на 1200 м
височина, не вирее шамфъстък, но има орех, череша и
грозде. Набрахме си череши
за ядене. В средата на селския
двор на най-слънчевото място, а то навсякъде е така, сестра ми започна да разпитва
за покритата с тензух голяма
тава. Ето и за вас рецептата за
сладко на слънце. Една нощ
престой за плод и захар. Вари
се 15 минути. Сместа стои на
слънце 1 седмица. Затваря се.
Без хладилник. Една година
трайност. Ужасно вкусно.
На слизане от планината
ние говорихме за предстоящия PCR тест, а водачът водеше разговори по телефона
за предстоящия си полет до
САЩ. Предстоеше полет от
гр. Адана за Истанбул. Името
Адана идва от Шумер. Споменава се в Епоса за Гилгамеш. Административен център на Киликия, много преди
Новата ера. Минават много
народи, но името остава същото. Дори Помпей Магнус,
който го завладява, не променя името Адана.
Като последен подарък от
водача прозвуча любимата
му песен: Neset Ertaş – ,,Пътник“.
„Ние сме пътници в този
свят, някои са големи, някои
– буболечки, но всички пътуваме през живота...“.
Да, всички пътуваме! Всеки ден е отсечка от пътуването. Пътуване в пътуването
на живота е дар за душата,
богатство и здраве! Работете,
пътувайте и се наслаждавайте на живота!
Д-р Нева Читалова
Любител на
древни цивилизации

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2020 Г.,
организирани от д-р Иван Горялов

Повече за курсовете на
www.bracescourses.com

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

1 ниво

2 ниво

16 - 17 септември
28 - 29 юли
Директно и индиОртодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза
на брекети и пръс- и план на лечение
тени, лигиране на
дъги

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 03.07.2020 г.
10% отстъпка

3 ниво

4 ниво

12, 13, 14 октомври

3, 4, 5 ноември

Лечение на клас 2
дълбока захапка
при подрастващ
пациент

Екстракционно
лечение

5 ниво

30 ноември,
1, 2 декември
Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в
съответствие с решенията на компетентните административни
органи във връзка с COVID-19.
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Д Е Н ТА Л Е Н М А ГА З И Н

NiTin™ система секторни матрици Ненадмината здравина и еластичност
благодарение на нитинола!
Стартов комплект
NiTin™ NTG-KTG-40
Цена 534.60 лв.
NTG500-1
NTG400-1
Standard NiTin™ Rings Long NiTin™ Ring
Бял за премолари
Черен за молари
Пръстен от нитинол: 158.40 лв./бр.

NiTin
Full Curve™
матрици
опаковка 25 бр.
69.30 лв.

Премолар
NTG100-M NTG150-M
4.0 mm
(w/ex 4.4 mm)

4.1 mm
(w/ex 6.0 mm)

NiTin Garrison Matrix Bands Kit

опаковка 30 бр.
49.50 лв.

Клинчета
опаковка 50 бр.
51.50 лв.

5.0 mm
5.5 mm
(w/ex 5.6 mm) (w/ex 6.6 mm)

6.0 mm
(w/ex 8.7 mm)

Комплект от 250 бр. секторни матрици със
завършен контур (по 50 бр. от всеки вид)

Цена: 297 лв.

NiTin™
матрици

молар
NTG175-M NTG200-M NTG300-M

Премолар

молар

NTGT100-M NTGT150-M

NTGT175-M NTGT200-M NTGT300-M

4,6 mm

3,8 mm

5,5 mm

GWGR-E - зелени L клинчета
GWOR-E - оранжеви М клинчета
GWBL-E - сини S клинчета
GWYL-E - жълти XS клинчета

6,4 mm

6,4 mm

GWK4-E G-Wedge Kit
100 бр. клинчета асорти
4 х 25 бр. - 99 лв.

w w w.ultradental.net
ОФИЦИАЛЕН
ДИСТРИБУТОР
ЗА БЪЛГАРИЯ:

Tел.: 02 953 35 57; 0878 108 416
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УС НА РК НА БЗС СОФИЯ ОБЛАСТ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, АЛ.1
ОТ УСТАВА НА РК СОФИЯ ОБЛАСТ
Уведомява своите членове, че свиква
Редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание,
което ще се проведе на 11.09.2021 г. (събота) от 10.00 ч. в зала 1 на ФДМ София,
при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС
2. Отчет на Председателя на Контролната комисия за дейността
3. Отчет на Председателя на Комисия по професионална етика за дейността
4. Избор на председател на УС; заместник председател; секретар на УС; членове на УС;
председател на Контролната комисия; членове на Контролната комисия; председател на
Комисия по професионална етика; членове на Комисията по професионална етика;
5. Други.
Задължителна регистрация на делегатите от 09.30 до 10.00 ч.
Председател на УС на РК София обл.
д-р Сашко Драганов

БЛИЦ

ПРИРАСТ НА СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ
ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Най-високата смъртност през второто тримесечие
на 2021 г. е от 5 до 11 април. Тогава са си отишли 3
752 души, или 28.5 на 1 000 души средногодишно население. Това е и най-високата стойност за второто
тримесечие през периода 2016 – 2021 г.
Най-малко са смъртните случаи през второто тримесечие на 2021 г. през 24-тата седмица – 1 967 души,
или 14.9‰.
Прирастът на смъртните случаи през второто тримесечие на 2021 г. спрямо средното за 2016 – 2020 г.
е с най-висока положителна стойност през 15-ата седмица – 1 669 случая. Смъртността нараства с 82.3%
спрямо базовия период.
През второто тримесечие на периода 2016 – 2021 г.
възрастовото разпределение на починалите се запазва

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите
годишнини на д-р Мариела Вълчева, д-р Асен Асенов и д-р Ася Тодорова, като им пожелава здраве,
много късмет, лично щастие, истински хора до тях
, чудесни мигове , много лични и професионални
успехи, дълъг и щастлив живот.
УС на РК на БЗС-Благоевград

сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 г.
Има нарастване на относителния дял на починалите
във възрастовите групи от 70 до 84 г.
Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починалите през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на
2020 г.
С най-висок прираст са областите Търговище
(56.0%), Ловеч (45.8%), Добрич (45.7%), Пловдив (44.6%) и Русе (43.9%), а с най-нисък – Сливен
(10.6%), Видин (12.6%), Ямбол (14.9%), Кюстендил
(18.6%) и Габрово (19.7%).
През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с
първото в 24 области има намаление в броя на починалите.

УС НА РК НА БЗС ГР. ВРАЦА
честити юбилея на д-р Пепа Кирилова,
като й желае здраве, късмет, професионални
успехи и много щастливи мигове!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ПРОДАВАМ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

два броя оборудвани малко употребявани дентални стола ВИКТОР 6015 с
наконечници.

УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата
годишнина на д-р Ренгинар Мехмед, като и пожелава много здраве, много късмет, лично щастие,
чудесни мигове с любимите хора около себе си и
много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС- Кърджали

Обща цена 5500 лева.
За контакт: 0899861271

ПРОДАВАМ
ДЕНТАЛНА КЛИНИКА

ПРОДАВАМ
ОФИС

в луксозна жилищна сграда до мол „България“!
Помещението е със самостоятелен вход, състои
се от 133 м2

в Пловдив, център /Мараша/ самостоятелен вход, комуникативно място, с проект
за преустройство в дентален център.
За подробностти - 0884 599 884

Цена: 250 000 евро
Агенция за недвижими имоти “Билялов естейт”
Мобилен: +359898648413

МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9290 ДУШИ!

ПРОДАВА:
Продавам чисто нова китайска
стоматологична машина (стол + юнит
+ стол за стоматолога). Машината изобщо не е влизала в употреба. Цена
4700 лв. За подробности и снимки тел: 0878709377, e-mail : asen.
stefanov@yahoo.com
Продава се цялостно оборудване
за 2бр. стом. кабинета : автоклав - нов,
клас B, Скалер - нов /Швейцария/,
опаковъчна машина ,фото-полимерна
лампа - дистанционна, ултразвукова
вана, дестилатор ,турбини и обратни
наконечници / Kawo/,стоматологична
маса, метален шкаф с инструменти
- всичко е немско, продава се комплект. Налични материали за започване на работа веднага. гр. София.
GSM: 0888576440
Продавам/давам под наем апартамент 94м2 със статут на дентален
кабинет .Самостоятелен вход; частично обзавеждане; трифазен ток. гр.
Варна; .к. Владислав Варненчик; тел.
0888951294
Продавам чешки автоклав Екостери. Д-р Георгиев 0887003868
Продавам стом. стол ZC9200,
горно окачване, с вграден скалер
Woodpecker,2бр.италиански шлауха
за турбини Borden и с една турбина
със светлина, италианска ръкохватка
въздух/вода с лед светлина и функция
да затопля въздуха и водата през нея
Lucani, италиански шлаух за микромотор за прав и обратен наконечник,
със стол за стоматолога с широка и
удобна седалка, в изключително добро състояние, работи без забележки,
употребяван малко 3г.Може и без периферия. София 0878778012.
Продавам безмаслен турски компресор Dentsan, с италианска компресорна
глава,150л/Мин.,65dB,с
обезшумителна кутия с размери дълб
/шир/вис-49/49/79см,бял цвят, стабилна с врата отпред и възможност
да се ползва плота отгоре. Без забележки. София 0878778012.
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 стоматологична машина (ЮС-7) в отлично състояние,
периферия приставки за ел. диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник;резервни части.
те:0878671036 Д-р Божинова
Продавам испански посетителски модул с 3седалки,метален металик скелет с устойчиви на дезинфекция графит цвят седалки,160см
дълж.,48см шир.,42см вис. на седалките. гр. София 0878778012.
Продавам шкаф за инструменти
на колелца ,предни две се заключват, цвят офис светло сив, с устойчив на дезинфекция плот, с размери
шир.100см,вис.110см,5бр. чекмеджета по 10см,2бр. по 23,5см.,гр. София,
0878778012.
Продавам амалгамобъркачка с дозатор, стоматологична масичка и ултразвук. Телефон: 0898/ 740 145
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Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор.
За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р
Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За
информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в
Пазарджик, оборудвана и работеща,
отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За контакт - 0888
833194 или sms (след 20h)
Продавам апартамент от 58 кв.м.
на 1-ви етаж, обособен като два

дентални кабинета, работещи и в
момента. Практиката е от 1992г. Гр.
Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1. За
контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени. Цена: по
договаряне. За контакти: 0888 65 27
96 и 0886 97 21 87 – Д-р Петрова
Продавам пълно оборудване за
стоматологичен кабинет Тел. 0889
765 295
Продавам помещение със статут
на дентален кабинет в гр. Пловдив За
информация: 0898 740 145
Продава се стоматологичен кабинет (оборудван) Център, гр. Пловдив
55000 EUR (1100 EUR кв.м.); Квадратура: 50кв.м.; Вид строителство:
Тухла Телефон за контакт: 0888
626883
Продавам стоматологична машина ЮС7Медиа в много добро състояние. Д-р Е.Вълчева, тел.0888914504
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем напълно оборудван стоматологичен кабинет на ул.
Позитано, град София за контакти
088 60 90 686
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, подходящо за зъболекарски кабинет, 35
кв.м., гр. Пловдив, кв.” Прослав”, до
пощата. За контакти: 0888 27 02 38 –
Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на 1-ви
етаж в едно с друг работещ кабинет.
Гр. Пловдив, ул.”Лазар Стоев” № 1.
За контакти: Д-р Лилова – 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 кабинет (самостоятелна сграда) със санитарен възел, чакалня и
самостоятелен вход. Kабинетът е в
ЖК „Тракия“ и е работил като денонощен. Месечен наем 400 лв. Тел:
0895443171, 0888217713
Давам под наем кабинет в гр. Асеновград. За контакти: 0877 12 94 84
Давам под наем напълно оборудван дентален кабинет в гр. Пловдив,
страхотна локализация, център, обезопасен, СОТ. Кабинетът е с разработена практика от 20 години. За информация: 0887 517 426
ТЪРСИ
Търся да закупя стоматологичен
кабинет в град Варна. Тел. 0883 309
233
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 амбициозен колега за работа
минимум 3 дни в седмицата. Заплащането е обвързано с обема на извършена работа. За контакти - Д-р Топчиева, 0882 400622
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