ПАРЛАМЕНТ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Окончателно бюджетната комисия предложи и парламентът
одобри следните разчети.
Парите за първична извънболнична помощ се увеличават на
268 млн. лв., или с 2 млн. лева, за специализирана извънболнична помощ - на 285 млн. лв., или с 2 млн. лева, за дентална
помощ - на 215 млн. лв., или 18 млн. лв. увеличение ...

Всички висши училища да представят
условията си за прием през 2022 г. до края
на октомври т.г. Това включва приемането на
оценките от държавните зрелостни изпити
и начините за балообразуване за отделните
специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г. Това изисква Министер-

ДЕПУТАТИТЕ ОДОБРИХА
БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ
ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
„МЕДИЦИНА“ И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОРАЛЕН ХЕРПЕТИЧЕН
ГИНГИВОСТОМАТИТ

ството на образованието и науката (МОН) с
писмо до университетите. Целта е да бъдат
информирани своевременно родителите и
учениците, които през следващата година ще
бъдат в първия випуск, завършил средното си
образование по новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

В етиологията на заболяването стои вирусна инфекция
с Herpes simplex virus тип 1, а понякога и Herpes simplex
virus тип 2. Орален херпетичен гингивостоматит може да се
наблюдава между 6-месечна и 6-годишна възраст, с пик от
1- до 3-годишна възраст.
Оралният херпетичен гингивостоматит е най-често срещаното заболяване на оралната лигавица в детска възраст. Децата
с орален херпетичен гингивостоматит търсят...
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Напрегнат бюджет на НЗОК

П

Д-р Николай Шарков, председател на
БЗС представи становището на БЗС

Д-р Николай Шарков:
„Подкрепяме актуализацията на бюджета, защото това дава стабилност за
изплащането на средствата по Методиката, която приехме преди месец заедно
с БЛС и която предвижда поне 50% изработена дейност. Тази методика е валидна за момента, но при това влошаване на
COVID обстановката може би методиката трябва да бъде променена, тъй като
първото, което се случва при по-висока
заболеваемост, е да се изпразват кабинетите на лекарите по дентална медицина.
Становището ни по отношение на допълнителните средства в Касата е идентично с това на БЛС, тъй като едноличното
разпределение би създало сериозни проблеми“, каза д-р Шарков.
Той бе категоричен, че актуализацията на бюджета е стъпка към бюджета на
НЗОК за 2022 г. и разпределянето му категорично трябва да стане с участието на
съсловните организации, защото те знаят
какво се случва по места и къде са най-необходими средства.

Трябва да се припомним и онзи член на
НРД, който не позволява прехвърляне на
едно перо в друго.
Актуализацията на бюджета е заложена при план, при който епидемията
ще се развива с два месеца в червената
зона на заболеваемост и два в оранжевата, поясни здравният министър. На
няколко пъти той посочи, че ситуацията в
момента изпреварва очакванията за хода
на вълната и тя е настъпила по-рано. Д-р
Кацаров увери, че актуализацията е предвидила „най-сериозните сценарии“ по
отношение на броя на заразените и тези,
които ще се нуждаят от болнично лечение.
„Бюджетът е напрегнат, но възможен, за да
отговори на епидемията“, заяви той.
Общите разчети сочат, че държавата
ще задели 3 милиарда лева, за да се справи с епидемията, като в сметките влизат и
икономическите мерки за подпомагане на
бизнеса, както и добавките към пенсиите.
Около 20 млн. допълнително на месец е
разходът на НЗОК, уточни управителят на
НЗОК проф. Салчев.
ДМ

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС

Н

тема за избори, тъй като, по обяснения на
представители от „Мултивизия“, със системата не е работено в реални условия, откакто е поръчана за СРК през Март 2020.
Събранието взе решение да се започне с
представянето на отделните отчети.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Д-Р ПЛАМЕН БЪРЗАШКИ
МЕЖДУ ИМПЛАНТОЛОГИЯТА
И ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
ИМПЛАНТИ В ЕКСТРАКЦИОННИ
АЛВЕОЛИ И ПЕРИОДОНТАЛНО
ЗАСЕГНАТА КОСТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА
СРК ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.
Пръв, според дневния ред, започна
Председателят на УС на СРК, д-р Бисер

ЗА 2022 Г. СЕ
ОТЛАГА СЕДМИЯТ
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВАРНА ДЕНТ 2021
На 18.09.2021г. бе предвидидено да се състои Седми
регионален форум по дентална медицина Варна
дент - 2021 г., организиран от РК на БЗС - Варна
Поради усложнената епидемична обстановка той се
отлага за пролетта на 2022 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.

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.

НФДМ - „МАДАРСКИ
КОННИК“
организиран от РК на БЗС-Шумен ще се проведе
от 4 до 6 февруари 2022 г. в гр. Шумен.

За Председател на УС на СРК на БЗС беше избран д-р Бисер Ботев,
за Секретар – д-р Олег Гладков, за Председател на КК на СРК на БЗС – д-р Георги Габровски
и за Председател на КПЕ на СРК на БЗС – д-р Стефан Димитров.

а 28 август 2021 г. в София в Парк
хотел „Москва“ се проведе отложеното от април 2020 г. Редовно
отчетно-изборно събрание на СРК на БЗС.
Както се очакваше събранието започна
след едночасово отлагане, поради липса
на 2/3 от избраните за делегати в 09:00 ч.
В 10:00 вече имаше над 50% от избраните
162 делегати – 104 бр. и Събранието започна своята делова работа.
След официалния старт обаче се получи
технически проблем с електронната сис-

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА НЗОК
ЗА 2022 Г. КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
С УЧАСТИЕТО НА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ри влошаване на COVID обстановката в страната, трябва да
се мисли и в посока Методиката за работа в неблагоприятни условия
да бъде променена, тъй като първото,
което се случва при по-висока заболеваемост, е да се изпразват кабинетите на
лекарите по дентална медицина
Законопроектът за изменение на бюджета на НЗОК предизвика бурни дебати
в пленарната зала, като почти всички гости и депутати се обединиха около становището, че е недопустимо да се позволява на Надзорния съвет на Здравната каса
еднолично да разпределя допълнителните
120 млн. лв. за здравноосигурителни плащания.
Зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов възрази срещу липсата на
яснота, прозрачност и предвидимост в законопроекта относно разпределението на
допълнителния ресурс.

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

Ботев, който запозна присъстващите подробно с дейността на УС на СРК за периода 2017 – 2021 по всички направления.
Не еднократно той сподели, че дори по
времето март - май 2020 г., когато държавата беше затворена, офиса на СРК, той
лично, д-р Гладков, д-р Илиев и д-р Методиев, не са прекратявали работата си по
разрешаване на възникналите проблеми.
При това проблемите, както всички знаят,
са били много и то не само свързани с пандемията.
На стр. 2

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.

МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА
ВАЛИДИРАНЕ НА COVID
СЕРТИФИКАТИ ВЕЧЕ Е
ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ

ИЗВЪН КАБИНЕТА
ИСКРЯЩАТА
СВЕТЛИНА НА
СКАНДИНАВИЯ

От 2020 година организацията GSI прави
класации на медицински специалисти от
цял свят по следните критерии: ниво на
непрекъснато образование на номинирания; изследователски усилия, публикации,
научни степени; клинични достижения;
прилагане на иновации; използване на технологии и авангардни техники; ...

Ако бъде приложена технологията на
Strategic Implant®, костните аугментации
и продължителността на лечението вече
няма да бъдат част от лечебния план, свързан с имплантите. Както показва тази статия, костните аугментации, синус лифтът и
времето на изчакване не са необходими за
лечението с дентални импланти ...

В годината преди пандемията да спре света, водени от най-устойчивото човешко
чувство – любопитството пътуваме повече
от обикновено. Чисто интуитивно.
Избираме белите нощи, за да се докоснем
до Севера на Европа. Страхувам се, че
имам вече изградено очакване за Дания,
Швеция и Норвегия.
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Официалното приложение на България за сканиране и валидиране на Digital Green Certificate
– COVID CHECK BG бе одобрено от Гугъл и публикувано в Google Play Store. Така приложението
става достъпно за масово използване от всички
граждани на EU, които искат да проверят валидността на своите сертификати.
Новото приложение може да служи и за проверка на сертификати на посетители, в случаите, в
които се допуска използване на 100% от капацитета на заведения, зали, кина театри и др.
Приложено може да се изтегли и инсталира от
този линк:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dcc.
check.bg
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#EDITORIAL

ИКОНОМИКАТА,
ВАКСИНАТА И МЯРАТА

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС

Е

дин американски президент бил възкликнал „Икономиката, глупако!“. Това според легендата си казвал Бил Клинтън всяка сутрин, щом се погледнел в огледалото. С този
предизборен лозунг той печели президентските избори през 1992
г., а после бе подложен на инпийчмънт. За сагата с Моника Люински няма да говорим. Все пак по негово време индексът „Дау
Джонс“ бележи увеличение с 220%, икономиката получава над 22
милиона нови работни места, а държавният излишък е повече от
200 милиарда долара, след дълги години на дефицит.
Мнозина просветени люде сега също се събуждат с мисълта:
„Ваксината ли, глупако“!
Какво обаче си мислят останалите и мислят ли си нещо?
В момента една от доминиращите научни прогнози е, че пандемичният взрив може да бъде овладян, но COVID-19 ще продължи
да се разпространява бавно, но устойчиво.
Ваксинираните продължават да са над 90% защитени от тежко
протичане или смърт от COVID-19 и с висока защита от заразяване. Въпреки това данните сочат, че вариантът "Делта" по-често
успява да зарази ваксинирани от предишните варианти.
По последни данни на Националния център по заразни и паразитни болести, в България в момента над 98% от болните са
заразени с "Делта". В същото време над 95% от хоспитализираните са неваксинирани, а сред тежко заболелите ваксинираните
са единици.
Според проучванията 38% от българите не желаят да бъдат ваксинирани срещу коронавирус.
Експертите не са единодушни в прогнозите си за развитието на
пандемията и виждат четири възможни сценария оттук нататък:
изкореняване, елиминиране, съжителство и пожар.
Изкореняването изисква дълготраен имунитет, който предпазва
от вторично предаване и повторно заразяване, както и от всякакви вирусни варианти, и според учените е теоретична постановка,
по-скоро неприложима на практика.
Елиминирането изглежда по-възможно: за да се случи е нужна
масова ваксинация в световен мащаб, която да покрива и нововъзникващите варианти.
При съжителството ваксиналната защита би стигнала дотам,
че да предотврати най-тежките прояви на COVID-19, да прекъсне
веригата на предаване на вируса и да противодейства на повечето
нововъзникващи вирусни варианти.
Последният сценарий, пожарът, предполага, че поради ограничения в достъпа до ваксини или съмнения голям дял от световното население ще остане неваксинирана. Това би дало възможност
на вируса да развива нови варианти и периодично да образува
нови, значими огнища.
Сценариите и прогнозите са многобройни, но сякаш допълват
неразбирането и хаоса по въпроса за ваксините и мутациите на
вируса. Вариантът Мю, или B.1.621, който за първи път е открит
в Колумбия, вече е открит в Гърция.
В южната ни съседка са издадени 5895 съобщения за прекратяване на работа на неваксинирани здравни специалисти, след като
влезе в сила законът за задължителната ваксинация на медицинския персонал в Гърция.
По данни на здравните власти към 19 август 21 664 служители
(18.6%) от 115 866 работещи в здравния сектор не са били ваксинирани.
Факт е, че ниската здравна култура и откровеното невежество
допринасят за развитието на пандемиите сред населението. Мнозина анализатори търсят причини в сериозното разклащане на
образованието, което води до кресливите антиваксърски настроения.
Ваксини, мутации и понякога неясни послания от учени, и от
самата медицинска общност, на фона на силно изменчивата природа на вируса.
Ще намерим ли мярата? Защото думата мяра означава и умереност, благоразумие, предел за осъществяване на нещо.
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

ПРЕДЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА
ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНА“ И
„ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

В

сички висши училища да представят условията си за прием през
2022 г. до края на октомври т.г. Това включва приемането на
оценките от държавните зрелостни изпити и начините за балообразуване за отделните специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г. Това изисква Министерството на образованието
и науката (МОН) с писмо до университетите. Целта е да бъдат информирани своевременно родителите и учениците, които през следващата
година ще бъдат в първия випуск, завършил средното си образование
по новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
Най-много въпроси постъпват в МОН във връзка с приема в медицински специалности. Във връзка с това на 27 юли т.г. министър Николай Денков се срещна с ръководствата на университетите с обучение по
тези специалности. В свое становище до МОН седемте висши училища
предлагат варианти за промяна в балообразуването при кандидатстване
за медицински специалности. Те предполагат изменение в Наредбата за
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование
по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата
за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър“.

От стр.1
Д-р Ботев представи и непоказаните, по обясними причини,
финансови отчети за 2019 и 2020
г., а така също и отчет за 2021 г. до
18.08.
Д-р Гладков представи отчетите
за същия период на „Нингбо проект“ ЕООД и заяви, че на следващото общо събрание на СРК, след
заплащане на данъци, ще предложи натрупаната печалба за периода
2010 -2021 г. да бъде разпределена
като дивиденти на едноличния собственик на фирмата – СРК на БЗС.
Относно паричните постъпления – членски внос, такси за Х Научен конгрес и за „ОРББИдентаЛсофт“, д-р Ботев сподели с гордост,
че повече от половината са постъпили чрез създадените Виртуални
ПОС терминали и по банков път.
Това е довело до липса на обичайните струпвания в офиса на СРК,
които биха били много нежелани и
опасни в епидемична обстановка.
След обедната почивка д-р Ботев предложи пред делегатите проекта за Бюджет за 2021 г., който
беше приет.
Отчет на Председателят на КК
на СРК на БЗС, д-р Георги Габровски
Последва отчета на Председателят на КК на СРК на БЗС, д-р Георги Габровски, в който той заяви,
че дейността на УС на СРК на БЗС
води своята дейност законосъобразно и съобразно Уставите на
СРК и БЗС. Той представи и резултатите от нарочната ревизия на финансовата дейност на УС на БЗС за
периода 2017 – 2019 г. - а именно,
че е водена съгласно законите на
Република България и няма констатирани нарушения.

Отчет на д-р Стефан Димитров, председател на КПЕ на
СРК на БЗС
Дойде ред и на отчета на д-р
Стефан Димитров – председател на
КПЕ на СРК на БЗС. Той запозна делегатите с постъпилите за периода
2017-2021 г. жалби до комисията.
Той обърна внимание на факта, че
жалбите стават все повече и все посериозни. Д-р Димитров подчерта,
че има много честото неглижиране

Димитров.
Последваха изборите за членове
на УС, КК и КПЕ на СРК на БЗС.
Накрая дойде ред и на изборите
за Делегати на Конгреса на БЗС.
Д-р Ботев разясни, че за първи
път СРК на БЗС няма да изпълни
квотата си от 122 делегати защото
регистрираните са само 104. Той
поясни, че според правилата вече
избраните 23 членове на ръководството на СРК са делегати по право
и остават за попълване 99 места от

на изрядността на документацията
на лечебните заведения и най-вече
на липсата на информирани съгласия на пациентите.
ОС прие отчетите и освободи
досегашното ръководство от отговорност.
Събранието продължи по дневния ред с изборите на ръководство
на СРК на БЗС за следващия мандат.
За Председател на УС на СРК
на БЗС беше избран д-р Бисер
Ботев, за Секретар – д-р Олег
Гладков, за Председател на КК
на СРК на БЗС – д-р Георги Габровски и за Председател на
КПЕ на СРК на БЗС – д-р Стефан

квотата, но присъстват по-малко.
Д-р Ботев заяви, че въпреки това
избора на Делегати за Конгреса
ще се проведе според правилата и
няма да се допуснат предлаганите
от някои в залата промени с цел „да
се опростят нещата и да си ходим“.
След като се проведе предвиденото според правилника заявяване
на съгласие за участие в избора се
оказа, че има 72 кандидати за 99
места. От техническата поддръжка
настроиха системата и разясниха
подробно как точно ще се гласува.
След приключване на избора за
делегати за Конгреса д-р Ботев закри Общото събрание.
СРК на БЗС

ПАРЛАМЕНТ

ДЕПУТАТИТЕ ОДОБРИХА БЮДЖЕТА ЗА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
Бе прието предложението на Мая Манолова да бъдат
отделени 2 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за
медицинско изделие „тотална зъбна протеза“.

О

кончателно бюджетната комисия предложи и
парламентът одобри следните разчети.
Парите за първична извънболнична помощ
се увеличават на 268 млн. лв., или с 2 млн. лева, за
специализирана извънболнична помощ - на 285 млн.
лв., или с 2 млн. лева, за дентална помощ - на 215 млн.
лв., или 18 млн. лв. увеличение, за медико-диагностични дейности - на 117 млн. лева, или близо 17 млн.
лева повече, за лекарства – на 1,357 млрд. лева, или 25
млн. лева увеличение.
Резервът на НЗОК, включително за непредвидени
и неотложни разходи и за зъбни протези, достига 153
млн. лева, или с 3 млн. лева повече.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
БЮДЖЕТА НА НЗОК
Народното събрание прие окончателно и актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса като приходите и разходите са балансирани.
Одобрената окончателно актуализация на бюджета
на Здравната каса не налага увеличаване на здравната

вноска. Депутатите успяха да гласуват параметрите
по начин, който оставя финансовата рамка балансирана. Гласуването беше отлагано, защото пленарната
зала прие текстове, според които разходите многократно надвишаваха приходите на касата.
След два дни изтощителни разисквания по новата
план-сметка за здраве парламентът прие актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В крайна сметка без повече дебати
депутатите одобриха редуцираната актуализация на
бюджета на НЗОК, към който се насочват допълнителни 105 млн. лв., а неразчетените предложения за
допълнителни разходи отпаднаха.
Реално обаче от тях само 81 млн. лв. ще са за здравноосигурителни плащания, тъй като остават 10-те
млн. лв. за административни разходи на Касата и 14
млн. лв. за имунизация срещу COVID на здравноосигурените лица.
Депутатите приеха три предложения на парламентарни групи, отхвърлени от Бюджетната комисия,
които са в противоречие помежду си, както и спрямо
общата сума, с която се увеличават приходи, и поставиха отново парламента в затруднение за крайния вариант на разпределението на средствата.
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ОРАЛЕН ХЕРПЕТИЧЕН ГИНГИВОСТОМАТИТ
Оралният херпетичен гингивостоматит е едно от най-честите и тежко протичащи
орални инфекции в детска възраст, което се причинява от херпес вирус

В

етиологията на заболяването
стои
вирусна инфекция
с Herpes simplex
virus тип 1, а понякога и
Herpes simplex virus тип 2.
Орален херпетичен гингивостоматит може да се наблюдава между 6-месечна и
6-годишна възраст, с пик от
1- до 3-годишна възраст.
Оралният херпетичен гингивостоматит е най-често

срещаното заболяване на
оралната лигавица в детска
възраст. Децата с орален херпетичен
гингивостоматит
търсят помощ от дентален
лекар средно на 5-тия ден от
началото на заболяването.
Водещ симптом са типичните за инфекцията орални
лезии-везикули, които бързо
преминават във везикулоерозивни лезии. Заразяването става по въздушно-капков
път, най-често при близък
контакт с член от семейство-

то с лабиален херпес.
Инкубационният период е
2-12 дни, характерен пик на
заболяването има между 1- и
3-годишна възраст, но може
да се появи и при по-големи
деца и възрастни, особено
при имунокомпрометирани
пациенти.
Само един вирус не може
да причини заболяване.
Изисква се натрупване на
достатъчен брой вируси.

Времето, през което това се
случва, се нарича продромален период. При оралния
херпетичен гингивостоматит продромалният период
продължава около 1 седмица. Първите симптоми са
липса на чувствителност
или тръпнене, сърбеж в увредените зони, които обикновено са по дъвкателната
лигавица. Все още няма
локална симптоматика, възможно е да се появят общо
неразположение,
субфе-

брилна температура, главоболие, болки в устата, дисфагия, болезнени лимфни
възли.
В началото на заболяването се появява гингивит
- възпаление на венците,
които започват да кървят и
зачервяване на лигавицата.
След 4-тия ден от началото
на заболяването се появяват
мехурчета навсякъде по устната лигавица и по кожата
около устните.
Оралните прояви на заболяването се характеризират
със силно изразено зачервяване на гингивата, появата
на везикули. Те са с размер
1-3 мм, оградени от ярко
червена възпалителна зона.
При сливането им се получават були. От самото начало на инфекцията се наблюдава и везикуларен обрив по
кожата около устата. Често
децата имат и сивкав налеп
по езика.
При спукването на везикулите и булите, което в устата става при дъвчене, се
откриват болезнени ерозии.
Локализацията им е по цялата орална лигавица и по
орофарингкса.
Освен везикули, були,
ерозии, в края на заболяването се наблюдават и крусти
(люспички). Оздравяването
отнема време от 1 до 2 седмици.
Оралният херпетичен гингивостоматит има няколко
форми:
• Лека форма;

• Средна форма;
• Тежка форма
Леката форма се характеризира с продължителност
между 6-7 дни. Наблюдават
се единични групи от 5-6
везикуло-ерозивни лезии с
неправилна форма и склонност към конфлуиране. Общото състояние не е много
засегнато.
При средната форма има
повече лезии от леката форма, могат да бъдат обхванати лигавицата на устните,
езика и бузите. Децата имат
висока температура 38-39
̊. Продължителността е 8-9
дни.
Тежката форма продължава около 10-12 дни, децата
отказват храна и вода, тъй
като изпитват много силна

болка. Наблюдават се везикуло-ерозивни лезии по
цялата лигавица на устната
кухина. Значително е засегнато и общото състояние на
децата.
Лечението на оралния херпетичен гингивостоматит се
състои от две части - общо
и локално. Общото лечение
при оралния херпетичен
гингивостоматит трябва да
се съобрази с възрастта на
децата и бързото дехидратиране на организма, което
може да настъпи. С нестабилната защита и имунитет
при малките деца, както и с
бурното протичане на оралния херпетичен гингивостоматит, с висока температура
и силно засягане на общото
състояние. Локалното лече-

ние трябва да бъде съобразено с наличието на силна болезненост в устната кухина,
която придружава заболяването и е причина за тежко
засягане на общото състояние поради отказ от храна.
След четвъртия-петия ден от
началото на заболяването,
херпесен вирус вече липсва
в устната кухина и оралната
патология се поддържа от
вторична бактериална флора, която при създадените
условия става патогенна.
Локалното лечение на децата с орален херпетичен
гингивостоматит трябва да
съответства на различните
етапи на развитие на заболяването, при които клиничната динамика изисква различно лечение.
ДМ

ТЕСТЪТ ЗА АНТИТЕЛА НЕ Е
ПОКАЗАТЕЛЕН ЗА РЕАЛНАТА
ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА

М

ного високи нива на антитела, няколко пъти над референтната стойност
не означават, че имунитетът на този
човек е по-продължителен. Неговата имунна
система е синтезирала по-висок титър на антитела, но това не е показател за тяхната дълготрайност.
В определени случаи твърде високите стойности на антителата може да създадат дори
риск. Например ако такъв пациент се ваксинира много скоро след преболедуване. Има
случаи, описани в литературата, а и ние сме
видели при нас в болницата, когато ваксинирането непосредствено след преболедуване води
до цитокинова буря, казва проф. Аргирова.
Това е в основата на препоръката за поставяне на ваксина след три до шест месеца след
преболедуване. Задължително условие е да се
направи нов тест за антитела. Препоръчва се
резултатите да се покажат на личния лекар.
Достатъчно е нивото на антителата да се
проследяват през три месеца, ако е необходимо да се знае дали не намаляват. Добре е да
се знае, че съществуват индивидуални особености в имунната система, възможно е при
някои бавно и постепенно да се качва титърът
на антителата.
Тестът за антитела не е показателен за реалната защита на организма
Вирусите, както всички живи организми, са
съставени от протеини. SARS-CoV-2, причинителят на COVID-19, е съставен от поне 29
протеина. Когато човек се зарази по естествен
път, имунната му система генерира антитела
към тези протеини.
От своя страна, ваксините съдържат ограничен брой протеини. Повечето ваксини срещу
COVID-19 водят до образуване на антитела
само към шиповия белтък – ключова молекула
на повърхността на SARS-CoV-2 , която помага на вируса да инфектира клетката и да се
разпространи в организма.
Първите
тестове за антитела срещу
COVID-19 определят само няколко антитела,
генерирани след естествено заболяване, а не

след ваксинация – т.е. не антитела към спайковия протеин, а такива срещу нуклеокапсида,
обвиващ генетичния материал на вируса.
Това означава, че ако човек е ваксиниран ,
но не е преболедувал COVID-19, може да получи отрицателен резултат. Това не означава,
че ваксината не е създала защита, а че използваният тест не определя типа антитела, провокирани от имунизацията.
Да се припомни също, че трябват поне 2
седмици, за да се образуват антителата – няма
значение дали след заразяване или имунизация. Дори тестът да определя „правилните“
антитела, той може да е негативен в първите
седмици след ваксинацията.
Негативният резултат може да подведе – т.е.
да се мисли, че няма антитела след ваксинацията, когато всъщност такива има или съвсем
скоро ще се открият. Обратно, позитивният
резултат след ваксинацията, особено, ако е
след преболедуване, може да създаде фалшиво
чувство за сигурна защита.
Спада ли имунитетът след ваксиниране и
кога?
Не бива да се страхуваме, че антителата
след имунизация намаляват, посочва проф.
Аргирова. Това не означава, че хората са абсолютно незащитени. Винаги остава наличен
клетъчен имунитет, който също дава известна
протекция. При хората над 60 години е попроблемно, тъй като с възрастта настъпва едно
“избледняване” на имунитета. В тази възрастова група по принцип се синтезират по-бавно
и по-малко антитела. Именно затова по света
експертите препоръчват допълнителна трета
доза при в тази група. Другите нямат нужда
от бустер.
Хора, които са преболедували и след това
са се ваксинирали, още след първата игла изграждат своя максимален имунитет. Има такива научни наблюдения по света. При тях не е
необходима втора доза, защото след нея не се
получава практическо повишаване на нивото
на антителата.
проф. Р. Аргирова
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Д-Р ПЛАМЕН БЪРЗАШКИ МЕЖДУ
ИМПЛАНТОЛОГИЯТА И ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Д

Пандемията ще ни тласне по-бързо към дигитализацията на сектора

-р Бързашки, честито отличие! Вие
бяхте
номиниран
в класацията Топ сто на
най-влиятелните зъболекари в света и то от колеги.
Какъв е регламентът за
участие в класацията и бихте ли разказал повече за
самата нея?
От 2020 година организацията GSI прави класации
на медицински специалисти от цял свят по следните
критерии: ниво на непрекъснато образование на номинирания; изследователски
усилия, публикации, научни
степени; клинични достижения; прилагане на иновации;
използване на технологии и
авангардни техники; високи
морални устои, хуманитарни
усилия.
Условие за попадане в класацията е да бъдеш номиниран от минимум 4 човека от
различни държави. Номинациите се правят от други
лекари, които са подобрили
знанията си или уменията си
благодарение на номинирания. Идеята е номинираният
да допринася за повдигане
нивото на професията като
цяло, а не само към пациентите.
The
Global
Summits
Institute (GSI) е водеща партньорска организация, която
припознава водещи медицински специалисти като
лекари, фармацевти, оптици,
зъболекари, които са показали клинични постижения,
иновации, изследвания, организационно ръководство и
предприемачество в обслужващи здравето професии.
GSI е на, от и в полза на
лекарите.
Мисия: Да вдъхнови, да
даде възможност и да овласти лекарите.

Това е организация, намираща се в САЩ.
Уебсайта на GSI е: https://
top100doc.com/
Бихте ли разказал за начина на организиране на
Вашата практика и с какво
е по-различна тя?
До 2005 година нямаше
нищо по-различно в организацията на денталната ми
практика - работих в гр. Чепеларе. След като преминах
квалификационно обучение
по имплантология, няколко
колеги ме помолиха да им
помагам в практиките им в
частта имплантология. Така
постепенно тази дейност се
разшири и към момента практикувам в 9 клиники в найголемите градове на България. Клиниките се грижат за
организацията по приема на
пациентите и подреждането
на графиците, както и за следоперативните грижи. При
първата среща с конкретен
пациент се осъществява диагностиката и назначаването
на допълнителни изследва-

ния ако такива са нужни и
се определя час в графика за
следващото ми посещение в
клиниката за извършване на
лечебната дейност.
По този начин се постигат
добри резултати в различни
направления:
- клиниките спестяват значителни средства за високоспециализирано оборудване
(което аз нося със себе си) и
квалификация на техен специалист.
- пациентите в конкретните региони получават специализирана помощ без да
е необходимо да пътуват до
столицата.
- имайки възможност да
практикувам тясно в сферата
на имплантологията, аз самия трупам все повече опит
и така ставам по-полезен за
всички по веригата.
Как пандемията от коронавирус повлия на начина
Ви на работа?
Не бих казал, че настъпиха
някакви драстични промени.
И преди пандемията, както

#БЛИЦ
ЗА Д-Р ПЛАМЕН БЪРЗАШКИ:
Той е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална
медицина на Медицински Университет – Пловдив. Завършва образованието си с
Хипократово отличие.
Специализира имплантология в Advanced Implant Academy на проф. Хофман.
Специализира пародонтална хирургия в Париж, Франция, при проф. Андре Садун.
Завършва академията за пародонтология и имплантология на Hurzeler & Zhur
в Мюнхен, Германия.
Диплома за аугментация на костните структури от Университета в Будапеща с
ръководител Istvan Urban.

и сега, в клиниките, в който
гостувам нивото на предпазните мерки за лична защита
е високо. Личното ми убеждение е, че това ниво на поддържане на предпазни мерки като цяло в денталните
практики в България винаги
е било много високо. И ако за
други професии носенето на
маски и ръкавици и използването на дезинфектанти е
новост и затруднение, то за
нас зъболекарите това винаги
е било рутинно ежеминутие.
Ако направите прогноза
за развитието на денталната медицина след епидемията, как би изглеждала тя?
Смятам, че тази пандемия
ще ни помогне да станем постриктни към организацията
на потока на пациентите ни.
В стремежа си да избягваме
струпването на много хора
на едно място, ще организираме графиците си по-добре.
Това ще даде ползи не само
за пациентите ни, но и за
нас самите - ще започнем да
планираме време за почивка
между пациентите (та даже
и да е само времето за проветряване след всеки пациент.
Защото, според моите лични впечатления, българския
зъболекар не се щади и не
почива достатъчно ! Сещаме
се за това едва когато започнат да се появяват дисковите
хернии.
Пандемията ще ни тласне
по-бързо към дигитализацията на сектора, а в това е
бъдещето.
За жалост предвиждам, че
ще има и отрицателни последствия от пандемията.

Д-р Бързашки е сертифициран преподавател и официален треньор за България
на имплантните системи: Camlog, Swiss; TRATE, Swiss; Megagen, South Korea;
Biotech, France.
Mectron Piezosurgery, Italy;

Allodyn

Член е на: Български зъболекарски съюз (БЗС), Сдружението на българските
зъболекари (СБЗ); Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ).
Също така на Accademia Di Implantologia e Parodontologia Italy (AIPI) и ROYAL
Society of Medicine, UK.
Основател и председател на Дентален клуб за клинични дискусии.

Имате ли общ поглед как
нивото на практикуване на
дентална медицина в България се съизмерва с равнището в Европа и в Северна Америка, например?
Едва ли аз съм най-точния
човек, който да отговори на
този въпрос. Познавам организацията на работата в различните страни единствено
от коментарите на колегите
от различните страни, с които се срещам и коментирам
по време на обученията ми в
различните страни.
Личните ми впечатления
са от Прага и Букурещ, където практикувам от 2015 година веднъж на 2 месеца.
Мога да кажа, че българската дентална медицина е на

много високо технологично
ниво. Имаме прекрасни колеги, висококвалифицирани
и можещи. Имаме и колеги,
които представят България
достойно по различни международни форуми. Срещам
все повече млади колеги от
България по различните форуми и конгреси в Европа и
Северна Америка.
Въпрос, който не е зададен, но е важен за Вас?
Иска ми се си припомним
някои позабравени ценности
за професията.
Иска ми се, улисани в стремежа да гоним материалните
облаги от професията ни, да
не забравяме, че сме хора.
Иска ми се да се отнасяме
към колегите около нас с повече уважение.
Иска ми се все по рядко да
използваме АЗ в разговорите
с пациентите си.
Иска ми се да ние да сме
основните виновници за това
между нас и пациентите ни
да има повече емпатия и помалко надменност.
С две думи: иска ми се почесто да се сещаме, че не сме
вечни, че не сме незаменими.
ДМ

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

Официален треньор на EMS за България и Северна Македония.
Лидер на мнение за: Geistlich, Swiss;
Allografts, France.

Професията ни без друго е
самоизолираща - с часове
стоим в една стая и гледаме
в 2 квадратни сантиметра.
Неизбежно условията по
спазване на изолационните мерки за пандемията ще
намали контактите ни очи в
очи с колеги, все повече ще
се учим от дистанция пред
екраните, а не рамо до рамо.
Но, всички плащаме цената
на съвремието ни.

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

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

Д-р Пламен Бързашки работи в областта на имплантологията и пародонталната хирургия от 2000 г. до момента. Ръководител е на множество курсове по имплантология, за работа с пиезохирургични апарати и за костна аугментация. Той
е активно практикуващ имплантолог. Практикува в 9 клиники в най-големите
градове на България. Работи като гост-имплантолог в Букурещ, Румъния и Прага,
Чехия.
Последните 5 г. д-р Бързашки работи активно на доброволческия фронт в Занзибар. В момента е в процес на изграждане на първата имплантологична клиника
в Занзибар с цел да предоставя квалифицирана безвъзмездна дентална помощ на
местното население в Занзибар.

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

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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П Л АТ Е Н А П У Б Л И К А Ц И Я

ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ В ЕКСТРАКЦИОННИ АЛВЕОЛИ
И ПЕРИОДОНТАЛНО ЗАСЕГНАТА КОСТ: ТЕХНОЛОГИЯТА
НА STRATEGIC IMPLANT® ПРОМЕНЯ РАДИКАЛНО
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Ключови думи
Имедиатно функционално натоварване, Strategic Implant®, синус лифт,
периодонтално засегнати меки тъкани, заздравяване на костта
РЕЗЮМЕ
Ако бъде приложена технологията на Strategic Implant®, костните
аугментации и продължителността
на лечението вече няма да бъдат
част от лечебния план, свързан с
имплантите. Както показва тази
статия, костните аугментации, синус лифтът и времето на изчакване не са необходими за лечението
с дентални импланти и поставяне
на фиксирани зъби, когато се използват кортикално закотвени имплантни с полирани ендоосални
повърхности. Периодонтално засегнатите меки тъкани не са пречка в имедиатното имплантологично лечение със Strategic Implant®.
ВЪВЕДЕНИЕ
Скорошни проучвания показват, че технологията на Strategic

Implant® не само че не води до
„периимплантит“, но и дава възможност за прилагане на бърз подход в случаите с периодонтални
проблеми I, II: Зъбите и периодонтално засегнатите части от венците се отстраняват непосредствено
преди поставяне на имплантите и
впоследствие се прилага протокол
за имедиатно натоварване.
В тази статия бихме желали да
покажем възможностите на технологията на Strategic Implant®
и разликите между конвенционалните дентални импланти в четири
клинични случая.
СЛУЧАИ
Случай 1
54-годишен пациент от мъжки
пол, пушач, се нуждае от цялостно
лечение на горна и долна челюст.

Препоръчахме отстраняване на
всички зъби поради периодонталното им засягане, мобилност,
повтарящи се инфекции и намален
жизнен цикъл, фиг. 1. Информирахме пациента, че лекуването на
единични зъби изобщо няма да подобри дъвкателните способности.
По време на същото посещение,
при което са извадени всички зъби,
бяха поставени и всички импланти
(10 кортикално закотвени импланта в горната челюст и 8 кортикално закотвени импланна в долна
челюст). На панорамната снимка,
направена при контролен преглед
след 3 месеца, както и контролен
преглед след 7 години, се вижда
безпроблемен оздравителен процес, фиг. 2 и 3.
Случай 2
53-годишен пациент от мъжки
пол, пушач, се нуждае от възстановяване на двете челюсти с мостове върху импланти с процедура за
имедиатно натоварване. Предопе-

ративната снимка (фиг. 4) разкрива дълбоки джобове, прораствания
и генерализирана загуба на кост.
Всички зъби са извадени и заменени с импланти използвайки технологията на Strategic Implant®, фиг.
5.
Три месеца по-късно на втората
клинична и рентгенова контрола
косттта изглежда е оздравяла безпроблемно (фиг. 6 и 7). За по-добра видимост фигурите показват
само детайли в тук описаните области.
Случай 3 (сн. 7, 8, 9)
Пациентът от случай 3 е на 60-годишна възраст и има съществено
периодонтално засягане, отчасти
с джобове, достигащи до апекса на
зъбите. Всички зъби, вкл. ретиниран зъб 48, са извадени и са поставени импланти в горната и долната
челюст за циркулярни мостове.
Две години по-късно местата
на имплантите изглеждат безпроблемно оздравели, а вертикално

нагоре по протежението на имплантите е израснала нова кост.
Случай 4
43-годишен пациент от мъжки пол, свръхинтензивен пушач,
е подложен на лечение на горна
и долна челюст с технологията
Strategic Implant®. В област 37
периодонтално засегнатият зъб е
изваден точно преди поставяне на
импланта. Сериозното периодонтално засягане около този зъб не е
оставило почти никаква кост в областта. Въпреки това поставянето
на имплант в тази област е необходимо поради факта, че областта
на 2-ия долен молар е стратегическа позиция, която трябва да бъде
имплантирана. Поради ниската
първична стабилност имплантът е
отстранен точно след вземане на
(непосредствено постоперативно)
отпечатък и е поставен обратно
само няколко минути преди циментиране. Фиг. 10 показва постоперативната контролна рентгенография

Фиг. 3 Следоперативна панорамна снимка (7 год.) показва безпроблемно оздравяване, липса на инфекции, образуване на непрекъсната костна линия, както и че всички преди съществуващи костни
кратери са били запълнени независимо от поставянето на имплантите. Имплант 47, който е поставен дълбоко в периодонтално засегнатото място (във 2-ия кортикалIII), сега е заобиколен от здрава кост.

Фиг. 1 Предоперативна панорамна снимка,
която показва генеразилирано периодонтално
заболяване на всички зъби и дълбоки ендо-периодентални лезии на много от зъбите.

Фиг. 2 Следоперативна панорамна снимка (3 мес.)
показва, че всички зъби са извадени и някои от имплантите са поставени в екстракционните алвеоли
(напр. в област 47, 25), а други – в здрава кост.

Фиг. 4 Сектор от предоперативните панорамни снимки, който показва лявата долна челюст
на пациента. 34 и 36 липсват, 35 се е преместил
дистално. 37 показва значително периодонтално засягане на дисталния корен. 33 показва
голяма транслуценция в областта на корена,
която прилича на периапикална инфекция.

Фиг. 5 Постоперативен сектор от панорамната снимка,
който показва долната лява мандибула. Един Strategic
Implant® е поставен в най-дълбоката част от периодонталния дефект на дисталния корен на зъб 37. В област
38 не е поставен имплант. Имплант с широк диаметър
(BCS 4.6 23) е поставен частично апикално спрямо периапикалната инфекция на зъб 33.

Фиг. 6 Тази снимка е направена по време на 3-месечния контролен
преглед: всички дефекти в костта оздравяват безпроблемно и са започнали да минерализират.

Фиг. 8 Три месеца след операцията се вижда, че всички екстракционни алвеоли са в процес на оздравяване и че тяхното костно съдържание показва признаци
на минерализация.

Фиг. 9 След
две години
се е развила
нова крестална костна
линия в
долната лява
мандибула и
предишните
екстракционни алвеоли
и джобове са
почти заравнени.

Фиг. 7 Панорамен изглед на долния десен сегмент на мандибулата с ретиниран зъб 48 и зъби
47, 46, 45 със съществено периодонтално засягане. Зъб 44 показва напреднала загуба на кост.
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Фиг. 10 Предоперативен клиничен изглед на пациента от
случай 4. Съществено периодонтално засягане в дисталните зони. Масивно натрупване на зъбен камък в двете
челюсти.

Фиг. 13 Постоперативен панорамен изглед: имплантът,
поставен в област 37 (оградена в червено), не беше много стабилен поради липса на кост. Той е отстранен след
вземане на отпечатъка. Всички импланти са поставени
непосредствено след изваждането на всички зъби (вж.
фиг. 10 и 11).
(имплант 37 е изваден след
вземане на отпечатък и поради това не е на снимката),
а фиг. 11 показва 8-месечната контрола. Област 37 оздравява безпроблемно.
РЕЗУЛТАТИ
ОТ НАБЛЮДЕНИЯТА
Във всички показани тук
случаи можем да наблюдаваме един и същ модел на
оздравяване около Strategic
Implant®: докато имплантът е закотвен във 2-ия кортикалис, кресталните дефекти оздравяват (в смисъл
на преобразуване на костта
в екстракционните алвеоли
или увеличаване на минерализацията на костта в областта на апикалната гранулация) така, все едно че в тях
не са поставени импланти.
Образува се нова крестална
костна линия на достатъчна
височина. Общият костен
обем ще се регулира съгласно закона на ВолфIV и няма
нито влияния, нито загуба на
кост поради очакван „периимплантит“.
Специалистите, обучени
за работа с технологията на
Strategic Implant®, изведнъж
карат костта да расте в крестална посока по вертикалната ос на импланта.
Когато се използва технологията
на
Strategic
Implant®, нивото на кресталната кост е оставено да
се подреди само чрез функционално извлечени стимули и положението няма
да се влоши нито от „периимплантит“, нито от периапикални инфекции. Количеството челюстна кост се
регулира само и в случаите

на екстракция костта има
склонност да расте вертикално нагоре по полирания
ствол на импланта към ръба
на костта. Както е видно на
фиг. 13 и 14, в зона 37 ще се
развие/порасне кост свободно нагоре по импланта.
През 2019 г. Международната фондация по имплантология (Мюнхен, Германия)
публикува консенсус за правилата на кортикобазалното
лечение, а публикациите на
Лазаров, както и на Палка
и Лазаров ясно показаха, че
има две напълно различни
„дентални имплантологии“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологията на Strategic
Implant® позволява следното:
• Имплантите може да се
поставят
непосредствено
след екстракцията на зъбите
и дори в такива ситуации,
при които има периапикални
или периодонтални инфекции в дъвкателната система.
• По правило лечението
се провежда по протокол на
имедиатно функционално
натоварване.
• Технологията на Strategic
Implant® използва само естествена натурална кост за
фиксиране на имплантите,
ето защо костните аугментации като цяло и процедурите
синус лифт са ненужни.
• Полираните дентални
импланти, поставени с кортикално закотвяне, може да
се използват за протоколи
на имедиатно функционално
натоварване.
Автори
д-р Олга Шипич1
д-р Щефан Иде2

I Pałka Ł, Lazarov A. Immediately loaded bicortical implants
inserted in fresh extraction and healed sites in patients with
and without a history of periodontal disease. Ann Maxillofac
Surg 2019;9:371-8.
II Lazarov A. Immediate functional loading: Results for
the concept of the Strategic Implant®. Ann Maxillofac Surg
2019;9:78-88.
III Ihde S., Ihde A., Lysenko V., Konstantinovic V. Pałka Ł.
New systematic Terminology of cortical bone areals for osseofixated Implants in Strategic Oral Implantology. J.J. Anatomy,
2016, 1(2), 007
IV Wolff J (1892): Das Gesetz der Transformation der
Knochen. Verlag Aug. V Hirschwald, Berlin.
V https://www.implantfoundation.org/en/konsensuspapierzur-sofortbelastung-von-kieferimplan- taten-en
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Фиг. 11 показва сериозно периодонтално засягане на дисталната част на двете челюсти.

Фиг. 12 Предоперативна панорамна снимка: Тежка пародонтоза и масивна загуба на кост в двете челюсти.

Фиг. 14 Имплант 37 (ограден в зелено) е поставен обратно на позиция 37 само минути преди циментиране на
моста. Тази фигура показва изгледа по време на 8-месечната контрола. Този пример за лечение показва също, че
не е необходима костна аугментация, ако бъдат избрани
подходящи импланти и ако на естествената кост бъде дадена възможност да се регенерира и изгради отново.

Фиг. 15 8-месечен постоперативен клиничен изглед показва напълно безпроблемно оздравяване. И двете челюсти са с метало-композитни мостове.
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

„Но хората имат нужда от причини да живеят и да умрат; Това е, което истински дава смисъл на човешкия
живот, а той не може да се формулира с математически, исторически или логически понятия“.
С. Киркегор

ИСКРЯЩАТА СВЕТЛИНА НА
СКАНДИНАВИЯ
На фона на не особено хубави новини по отношение на пандемията от коронавирус, една новина за
Дания прозвуча оптимистично. Населението на страната е 5,8 млн. 83,5% от населението е ваксинирано
с една доза, а 73% е напълно ваксинирано. При хората над 60 години този процент е още по-висок. От
10 септември страната е в нормален ритъм на живот, без ограничения. Швеция е друга скандинавска
държава, която се очаква да премахне ограниченията от края на септември.

В

годината преди пандемията да спре света, водени от най-устойчивото
човешко чувство – любопитството пътуваме повече от
обикновено. Чисто интуитивно.
Избираме белите нощи, за да
се докоснем до Севера на Европа.
Страхувам се, че имам вече изградено очакване за Дания, Швеция и
Норвегия. Мимоходом минаваме и
през Финландия, която не е скандинавска страна. Представата ми
е коренно различна от действителността.
Често понятието скандинавски
държави се бърка с понятието Северни страни „Nordic countries“,
където са включени: Нидерландия, Дания, Финландия, Исландия,
Норвегия и Швеция.
Повод да се върна към това изживяване е новината, че шведската
група АББА са записали нов албум
след 40 години прекъсване. Нещо
повече. Те строят специална зала
в Лондон, в която с помощта на
съвременните технологии ще изнасят концерти, но със свои холограмни изображения.
Това е еманация на Скандинавия. Свръх модерни технологии и
държави, които са спрели времето
в предишни години. Бъдеще и неизказана носталгия.
Богати държави, най-вече Норвегия, но нещо липсва. Може би
достатъчно светлина и топлина,
може би исторически шанс, може
би са станали жертва на собствения си либерализъм.
Стандартът на живот е висок и
по чисто икономически причини
избираме да нощуваме в градътмузей Малмьо, Швеция, след като
сме кацнали на едно от скромните
летища в Копенхаген, Дания.
Пътуваме по прочутия мост Йоресун, който минава и под водата.
Наричат го моста чудо, защото е с
дължина 16 км.
Първата изненада е гранична
паспортна проверка, извършена
от толкова красива полицайка, че
мъжката част от групата се пита

Бели нощи в Малмьо.
Часът е 22 ч.

първата. Акцентът върху хюга като
основна характеристика на датската култура е скорошно явление, датиращо от края на 20 век.
Неделя е и попадаме в деня за
хюга. Времето е топло (около 21
градуса). Хората на Копенхаген са
навън по зелените площи, насядали с кошници за пикник, мнозина
са с лодки, каяци и бордове във
вeздесъщата вода. Колоездачите
направо летят, като всички са с
къси панталони и летни облекла.
Децата масово хапват малки зелени бонбони, които се оказват…
пресен грах.
Питам как го приемат. Приучават се от малки, е лаконичният отговор.
Нивото на денталните и медицинските грижи е високо. Голям
проблем са депресиите и менталните болести. Някои деца още от
10 годишна възраст през зимата
са на антидепресанти. Нивото и

случаите на суицидно поведение
са високи. Голям е броят на хората
живеещи сами, което също е проблем за социалната система.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
СПИРКИ В
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
МАРШРУТИ НА
КОПЕНХАГЕН ПОД
ЗНАКА ЗА БЛУТУТ
Има три задължителни спирки в
туристическия маршрут на Копенхаген: малката русалка, паметника
на Сьорен Киркегор с библиотека
„Виктория“ и кулата на Тихо Брахе, защото те обясняват културните
пластове на датчаните. Останалите
ги има във всеки пътеводител.
За Киркегор хората са загубили същността, защото приетият
критерий за реалност и истина е

#ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Малката русалка
дали това не е “Мис Свят“, дошла
специално да ги провери. Питаме
се защо ни проверяват, след като
знаем, че мнозина датчани работят
и пътуват до Швеция и обратното.
Разказват ни, че Малмьо е завладян от различни емигрантски групи, които воюват помежду си. Има
и престрелки. Една четвърт от населението на града са мигранти. В
историческата част на града виждаме специални места за наблюдение и сигурност. През деня всичко
е спокойно, чисто, приветливо и
красиво.
Красота на светлината по време на белите нощи е изключителна. Разхождаме се в 10 ч. вечерта,
около приятния хотел, който сме
избрали в бизнес предградията
на Малмьо. Светлината е като по
здрач у нас, но по-ярка и кристална.
Белите нощи са явление, което се
наблюдава на географски ширини,
по-големи и близки до 60°, където
за определен период през лятото
слънцето не залязва или остава
малко под хоризонта и през цялата
нощ се наблюдава полуздрач. Причината за феномена бели нощи се
дължи на наклона на земната ос.
Земята обикаля около Слънцето по
равнина, наречена еклиптика.
Всичко в хотела е дигитализирано, като дори можеш чрез приложение да нагласиш кога да се
пуснат „black out“ пердетата и да
избереш температурата на водата
в банята. Дизайнът е впечатляващ,
но семпъл и удобен.
От блажения сън ни събужда
сирената на противопожарната
инсталация в 6 часа сутринта.
Чувам стъпки на бягащи хора по
евакуационното стълбище. Няма

дим. Звъня безуспешно на рецепцията. Слизам във фоайето. Виждам китайците вече строени пред
автобусите си. Други гости няма.
Обясняват ми, че пожар няма, но
е наводнена от нощния дъжд шахтата на един от асансьорите и това
е мярка за сигурност. А, защо не
изключите алармата? Тя може да
бъде изключена само от специалисти, които започват работа в 8 ч.
Те трябва да проверят, че всичко е
безопасно и имат специален достъп до системата с код. Въпрос на
сигурност и приоритети.
Но, щом сте станали вече, заповядайте във ВИП салона на хотела
на специална закуска-извинение
за причиненото неудобство. Не
питам за напусналите вече хотела
китайци. Попадаме, за своя изненада, на скандинавско гурме, от
еко продукти, аранжирано в съзвучие с най-добрите традиции на
естетиката. Елегантен чернокож
метр`д отел ни помага да се настаним и в избора на храна. Хлябът
ни изненадва с качеството си. За
другото се знае. Дания е най-големият производител на свинско
месо в Европа.
Така една фалшива тревога ни
предоставя дълъг ден в Копенхаген, където се връщаме и ни показва как мислят и действат скандинавците.

НЕКА БЪДЕ ХЮГА
С ПРЕСЕН ГРАХ
Хюга (изписва се: Hygge) е датска и норвежка дума за чувство на
уют, удовлетворение и сигурност.
Думата е присъща както за датската, така и за норвежката култура,
но най-често се асоциира главно с

l Дания, Швеция и Норвегия са изключително скъпи дестинации.
l Плащането с пари в брой е почти невъзможно. Приемат се
всички видове банкови карти, като най-изгодно е разплащането
чрез мобилното приложение на „Revolut“.
l Масово се говори английски, но много от хората, работещи
в туризма и обслужването са от Прибалтика и говорят руски и
немски.
l Цените в ресторантите са високи, а порциите често скромни
за българските разбирания. Чаша вино и т.нар. отворен сандвич
струват около 25 евро. Прочутата супа от сьомга е 12 евро, като е
по-скоро яхния, засищаща и плътна.
l Водата от чешмата е с отлично качество и навсякъде става
за пиене.
l Често вместо билет за музей, получавате „значка“ с чип, който ви позволява да влизате и излизате, така че не го хвърляйте.
Цените на музеи и обекти за посещение са между 12 и 20 евро на
човек, а за музея на АББА пълен билет е 60 евро.
l Градският музей на Хелзинки е безплатен и с отличен дизайн
и възможност за почивка.
l Всички дизайнерски предмети са изключително скъпи. Малки фигурки на муминтролове са 12 евро.
l Не разчитайте на бърз безплатен интернет.
l Най-добрият начин да разгледате и усетите очарованието на
Севера е круиз, но не на прекалено голям круизен кораб и по
възможност без много организирани китайски туристи на борда. Можете сами да си резервирате каюта, като внимавате да е
над ватерлинията. Вътрешна каюта без харна е около 45 евро на
човек на нощ. На круизните кораби има безмитни магазини и
цените на някои от марковите стоките са атрактивни.
l Цените на вечеря на блок маса на кораба започват от 40 евро,
като са включени напитки. Място с панорамен изглед се заплаща допълнително.
l Ако планирате посещение на фиордите, макар и през лятото
и не носите пухено яке е добре да си закупите. За замръзналите
по фиордите туристи цената е преференциална и качествено яке
струва около 40 евро. През лятото температурите могат да бъдат
около 10 градуса, които при дъжда и вятъра се чувстват като
минус 10.
l Скандинавците са пионери в зелената енергетика и разделното събиране на отпадъци. Съобразявайте се с означенията за
събиране на боклук. Имат еко полиция и глобите са сериозни,
като няма компромис за туристи. Самите граждани зорко следят
правилата да се спазват.
l Не спирайте на място означено за електромобили. Глобата
започва от 300 евро. Местата за паркиране са силно ограничени
в централните части, като наемането на велосипед, електрически или обикновен е добра възможност.

И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

Операта на Копенхаген
обективна мисъл, която може да
се докаже с логика, историческо
проучване или научен анализ. Но
хората имат нужда от причини да
живеят и да умрат; което истински
дава смисъл на човешкия живот,
а той не може да се формулира с
математически, исторически или
логически понятия. Не можем да
мислим за нашите избори в живота, ние трябва да ги правим; и даже
тези избори, които предварително
обмисляме, стават различни в реалния живот. Твърде екзистенциално, нали.
Следващият ни избор в Копенхаген е Националният музей на Дания. Там в интерактивна среда всеки може да се запознае с историята
на викингите и мястото на Севера
в развитието на Европа. Те са били
както търговци, така и смели войни и завоеватели.
Разпознавате знака за блутут
(Bluetooth) на вашите телефони,
нали. Логото на Bluetooth, всъщност обединява няколко руни.
Технологията bluetooth е наречена на името на краля на Дания и
Норвегия от края на X век Харалд
I Синезъби. Той е известен с това,
че успял да обедини воюващи дотогава племена от Дания (включваща днес шведската област Скания,
където е била създадена технологията Bluetooth) и от Норвегия. По
подобен начин Bluetooth е предназначен да „обедини“ (да направи
съвместими) различни технологии.
С времето в Копенхаген трябва
да имате търпение, защото и през
лятото често вали проливен дъжд.
На местните с велосипедите, това
не им пречи, защото дъждът вали
почти хоризонтално и каквото и да
правиш си мокър почти веднага.

ДЪЛГИЯТ КОРАБ
ПЛУВА НА СЕВЕР
Една от най-известните книги,
посветени на живота на викингите, е на шведския писател Франс
Гунар Бенгтсон и носи заглавието
„Дългият кораб“.
Следващата ни спирка Стокхолм
е добра изходна точка за круиз

между него, Осло и чак до Хелзинки.
Нашият кораб се движи часове
през архипелаг от острови, оставяйки ни без думи. Стокхолмския
архипелаг има 24 000 острова.
Красотата на природата и светлината на белите нощи те карат да се
питаш дали това, което виждаш е
реалност. Чувството е на пълна
хюга.
Самият Стокхолм е различен
и красив град, разположен на 14
острова, свързани помежду си с
57 моста. На централния остров
се намира Гамла Стан – средновековният Стар град. Провираме се в
лабиринта от улички, за да почувстваме очарованието на старата архитектура.
Главното здание е Кралският дворец, една от най-големите
кралски резиденции в Европа със
своите седем етажа и 600 стаи. В
нея живее настоящият крал Карл
ХVI Густав. Най-красивата улица,
е крайбрежната Strandvägen, истински шедьовър на архитектурата
от края на 19 век.
Кметството е най-известната
сграда на Стокхолм, чиято световна слава се дължи на церемонията по връчването на Нобеловите
награди, които от 1902 г. се провеждат именно тук. Синята зала,
където се провежда приемът след
връчването и Златната зала с мозайките от 18 милиона елемента,
позлатени с 10 кг злато са импозантни.
Северна Венеция е напълно оправдано име за Стокхолм. Гледките отново са изумителни, а играта
на вода и особена светлина е зашеметяваща и запомняща се. Забранявам си да снимам повече от
няколко кадъра, за да не преча на
пълното възприятие на направеното от природата и хората.
В Севера то е по много.

ВЕЛИЧИЕТО И
КРАСОТАТА НА
СЕВЕРНИЯ ПЪТ
Пътуваме към района на Зьогнефиорд с надеждата за хубаво време

и малък круиз по самия Нерьойфиорд. Това е най-тясното разклонение на Зьогнефиорд, 17 километра
между стръмни скали, зелени планински била, в пълното отсъствие
на съвременна техника, която да
напомни за човешко присъствие –
това е пътуване в царството на фиордите и водопадите.
Изходна точка е Флом. Не избираме пътуване с прочутата Фломска железница. Железницата минава по най-стръмния склон в света и
преодолява 870 м разлика във височината, като е голяма атракция.
Имаме шанса да се качим на
чисто нов туристически кораб с
дизайн на студиото на Пинин Фарина. Просто се возим в произве-
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лини. Нещо като „Властелинът на
пръстените“, но в северен вариант.
Никога не съм си представяла, че
сътвореното от природата ще ме
впечатли толкова много, че ще го
предпочета пред направеното от
човека. Величие и падащи от небето водопади, на фона на езера,
зеленина и малки „тролски“ къщи
с покриви от торф и трева.
Всъщност, трябва да отдадем
заслуженото и на направеното от
хората и по-специално на тунела
„Лаердал“, дълъг 25 км, водещ към
фиордите.
Тунелът „Лаердал“ е уникален
и със своите системи за сигурност. Той не разполага с аварийни
изходи, но в случай на пожар или
злополука е снабден със спешни
“SOS” телефони, разположени на
всеки 250 метра, които могат да
свържат пътуващите с полицията,
пожарната и болниците. Пожарогасителите са поставени през 125
метра. Всеки път, когато спешният
телефон или който и да е пожарогасител бива вдигнат, се задействат
електронни знаци с надпис на норвежки и английски „Тунелът е затворен, обърнете и напуснете!“.
Съществуват 15 зони за обръщане
посоката на движение, проектирани както за леки коли, така и за
автобуси и камиони. В тунела има
GSM сигнал, камери за скорост,
преброителни камери и камери за
сигурност, предаващи картина в
Лаердал и Берген.

ОСЛО НА НАНСЕН И
ХЕЙЕРДАЛ
Осло не е град, който би се харесал всекиму. За южняците е
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Паметникът на Киркегор в Копенхаген
натъжават.
Затова пък крайбрежната улица „Акер Брюге“ е многолюдна и
пълна с живот. Над нея доминира
съвременното футуристично здание на новата Опера, открита през
2008 година. Необичайната архитектура на това здание от стъкло и
мрамор го превръща в една от най
- популярните забележителности на
Осло. Недалече се намира и замъкът
Акершус /13 - 18 век/, исторически
комплекс, в който са погребани норвежките монарси.
Високият стандарт и богатството
на Норвегия личат отлично по крайбрежните жилищни здания, техните
обитатели и закотвените в основата
на домовете суперлуксозни яхти.
На стената на кметството има
Нансенов паспорт и на български.
Използвали са го и българите от За-

Стокхолм - кметството, където се връчват Нобеловите награди
дение на дизайнерското изкуство
на фона на божествените творения, които наричаме фиорди. Вода,
небе, падаща вода, зеленина, слънце, дъжд, студ (10 градуса през
юли), вятър и отново неописуемо
величие на природата. Невъзможно е да бъде изказано с думи.
Самото пътуване до Флом е пътуване през нереално красиви до-

неприветливо времето, с ниско
надвисналите стоманени облаци
над Северно море, но е столица на
възхитителен народ, дал на света
такива творци и пътешественици
като Тур Хейердал, Фритьоф Нансен, Ибсен, Григ, Мунк, Густав Вигеланд.
Слушаме на „макс“ сюитата „Пер
Гинт“ на Е. Григ и си говорим за
нещата от живота, но не по Ибсен,
влизайки в Осло. Вятърът, обаче е
на път да издуха всички мисли и да
остави само една - топло.
Разглеждаме
задължителните
неща: Кралския дворец, Кметството, прочутата ски шанца, сякаш висяща над града, безкрайното пристанище.
Специално отделяме време за
парка “Вигеланд” с 212 скулптурни
фигури – най-голямата сбирка под
открито небе, дело на един човек –
талантливия скулптор Густав Вигеланд. Тъга и радост, любов и ненавист, младост и старост, родители и
деца – всички емоции, които ни съпровождат в ежедневния живот, са
застинали в бронз, гранит и ковано
желязо в пет композиционни части,
всяка носеща своя философски смисъл. Признавам, че стилистиката и
философията на Вигеланд малко ме

падна Тракия, депортирани от егейските острови, по време на Гръцко-турската война от 1919 – 1922
г., европейските евреи, подложени
на нацистки гонения и преди това
подгонените от Октомврийската революция. Паричното изражение на
Нобеловата награда, която Нансен
получава именно за този паспорт,
той влага в по-нататъшната си работа с бежанците.
За да се интегрират държавата в
Норвегия дава работа на бежанци от
различни места по света. Такива са
и част от обслужващите туристическия поток пред кметството. За жалост те не знаят английски, или друг
език, освен родния си и резултатът е
трагикомичен.
Северът на Европа – това е потапяне в родината на троловете,
елфите и феите. Среща с Нобел,
Амундсен, Григ, Ибсен, Хейердал
и... Карлсон, който живее на покрива. Това е вратата и към света на Андерсеновите приказки.
Планини, гори, водопади, зелени
долини и суровото очарование на
величествените фиорди.
И една кристална светлина, която
те кара да се чувстваш лек, сякаш се
носиш във въздуха.
Емилия Караянева
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Д Е Н ТА Л Е Н М А ГА З И Н

Straumann® BLX Implant
Универсално и надеждно решение
с доживотна гаранция от Straumann!
Запазва и преразпределя
естествената костна тъкан

Оптимална първична
стабилност

Roxolid® SLActive®

Редуциран диаметър
на шийката

Динамичен жлеб
по цялото протежение
на тялото

Динамичен дизайн
на резбата

Резба с двупосочна
активност

Тясно и напълно
конично тяло на
импланта

Стабилност при
прилагане на сила

Широка
апикална резба

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ СПЕЦИАЛНОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Безплатен сет при закупуване на 20 броя BLX SLA® импланти
в рамките на 4 месеца

АЛНА
СПЕЦИ ТА
ОФЕР

Възможност за компютърно асистирано
имплантиране

Официален дистрибутор: УЛТРАДЕНТАЛ
София, ул. “Николай Хайтов“ 34,
Тел.: 02 953 35 57, 0878 108 416
www.ultradental.net
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ДИРЕКЦИЯТА ЗА ПРАВАТА
НА ПАЦИЕНТИТЕ КЪМ МЗ
ВЕЧЕ РАБОТИ ПО ПЪРВИТЕ
СИГНАЛИ НА ПАЦИЕНТИ

овата дирекция за правата на пациентите
към Министерството на здравеопазването
започна работа по пациентски сигнали. Експертите вече обработват постъпили жалби и сигнали от граждани. Новата дирекция ще помага не само
в контрола по спазването на правата на пациентите,
но също така ще може да разработва методологии,
програми, стратегии, както и да предлага промени
в нормативни актове. „Практиката е показала, че
проблемите на пациентите са многобройни. Винаги
в МЗ са постъпвали много жалби, сигнали във връзка с допуснати пропуски, нарушения и проблеми в
здравната система. Основна цел на новата дирекция
е да предлага начини за решаването на проблемите
на пациентите чрез законови средства“, посочи Елена Болтаджиева, съветник в кабинета на министъра
на здравеопазването.
Дирекцията за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването ще има решаваща

роля и при възникнали спорове между засегнатите
страни в сектора. Обсъжда се откриването на приемна, в която гражданите да могат да дискутират
своите проблеми и заедно с експертите да търсят
решенията им. Също така ще бъде създадена електронна поща, на която пациентите да могат да подават своите сигнали и жалби онлайн.
Временно изпълняващ длъжността директор на
дирекцията за защита на правата на пациентите е
д-р Цветолюба Генкова, началник на отдел "Организация и метoдология на медицинските дейности,
здравни политики и стандарти" в Дирекция „Лечебни дейности“ в МЗ. Общото между експертите
в новата дирекция е опитът, който те притежават в
работата с пациентските организации.
Дирекцията за защита на правата на пациентите
към МЗ беше създадена след промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ТЕСТОВЕТЕ
ЗА НОВО ЛЕКАРСТВО ЗА КОВИД-19,
БАЗИРАНО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, Е
УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН В КЛИНИКАТА
"RAMBAM" В ХАЙФА, ИЗРАЕЛ

С

поред тях са били необходими само три инжекции за ден, за да се нормализира нивото на насищане с кислород и значително да се подобри
състоянието на пациентите. Сега експертите преминават към втория етап на тестване.
Според главния изследовател Томер Бронщайн,
компанията Bonus BioGroup Ltd от много години изследва стволови клетки за отглеждане на костна тъкан
от тях за използване в пластичната хирургия и ортопедията. Изследванията показват, че лекарството на основата на стволови клетки може да бъде изключително
ефективно при лечението на Ковид-19.
„Стволовите клетки имат свойството да нормализират имунната система. Можем да кажем, че те
работят като спешна помощ в тялото. Например, ако
има увредена тъкан, тези клетки могат да я възстановят. Те могат да възстановят увредената тъкан, като
нормализират имунната система. Именно това свойство използваме, когато се опитваме да излекуваме
цитокиновата буря в тялото по време на коронавирус.
Ние не използваме тези клетки в първоначалния им
вид, правим някои промени в тях - малки, но те помагат да се засили ефекта срещу възпалителни процеси в
тялото на пациента“, подчерта Бронщайн.
свързани
Според изследователите стволовите клетки се
вземат от здрави хора, обработват се в биореактор
по специална технология, правят се необходимите
промени в клетките, като целият процес на подго-

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите
годишнини на д-р Муса Куньов, д-р Младен Пачеджиев, д-р Силвия Василева и д-р Стелиана Димова, 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

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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товка отнема около 10 дни. Лекарството се прави
под формата на инжекция, която се инжектира подкожно.
„Във всяка такава доза има милиони обработени
стволови клетки с невероятен потенциал за лечение. По време на клиничните изпитвания видяхме, че
безопасността на нашето лечение е задоволителна.
Второ, видяхме какъв невероятен ефект има нашето
лекарство“, добави още Бронщайн.
На първия етап от изследването лекарството е тествано върху няколко пациенти с коронавирус в тежко
състояние, които са били със сериозни хронични заболявания. Според експертите състоянието на всички
пациенти се е подобрило в рамките на 24 часа и след
третата доза от лекарството състоянието се е нормализирало.
„В първата фаза на клиничните изпитвания в болницата в Хайфа, новото лекарство показало способността да облекчава цитокиновите бури, да нормализира имунната система и да предотвратява тежки
последици от болестта“, посочи провелият тестовете
в клиниката д-р Шади Хамуд.
„Ще ви цитирам думите на пациентите. Те казаха,
че им се е случило чудо. Някои от тях не можеха да
спят в продължение на седмици, беше им много трудно да дишат. Изведнъж те казват, че могат да спят,
да дишат и дори да ходят, когато ден преди това не
са могли да извървят и крачка“, уточни медикът.
свързани
Данните от компютърна томография на пациентите, участващи в експеримента, извършени преди, непосредствено след и един месец след въвеждането на
новото лекарство, показват, че лекарството ефективно
лекува пневмония.
В момента изследователите преминават към втората
фаза на изпитванията, която ще се проведе в Израел с
участието на 60 тежко болни от коронавирус. След завършване на втората фаза ще започне третата, в която
ще участват около 300 пациенти от различни страни
по света.
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 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, Гр. Ловеч, e-mail : asen.
stefanov@yahoo.com
Продавам компресор Dentsan,150л/
Мин,65dB, с обезшумителен шкаф с
размери ш/Д/в 49/49/79см,стабилен
бял цвят с вратичка отпред с възможност да се ползва отгоре, работи без
забележки, малко употребяван. Цена
700лв,София 0878778012

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

Продавам стом. стол горно окачване ZC9200,с 5активни инструмента,
позиция тренделенбург, управление
от тъч бутони и джойстик педал, отлично запазен, малко употребяван,
стол за стоматолога и масичка за салфетки подарък. Цена 2000лв, София
0878778012

Давам смяна под наем в напълно обзаведен и оборудван кабинет в
медицински център в град Бургас. За
контакти: 0898618623

Продавам испанска посетителска
пейка с 3 седалки, стабилен метален скелет цвят металик, седалки в
цвят графит от устойчива на дезинфекция пластмаса ,с размери Д/ш/в
160/48/42см на седалките, може на
едната позиция да се сложи плот за масичка, Цена 290лв,София 0878778012.

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

Продавам апартамент 94м2 със
статут на дентален кабинет. Самостоятелен вход; частично оборудван
и обзаведен ;трифазен ток. гр. Варна; ж.к. Владислав Варненчик; тел.
0888951294
Продавам:
Пълно
оборудване за стоматологичен кабинет тел.
0887/393140

Дава се под наем оборудван стоматологичен кабинет в гр. Сара Загора,
ул. В. Левски 22, тел. 0893576268

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

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

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

Продава се оборудване за стоматологечен кабинет-стол и машина
ЮС7М, инструментариум, бюро
и шкафове в гр. Стара Загора, тел.
0898753350

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

Продавам пособия за оборудване на стоматологичен кабинет(втори
кабинет)на
атрактивни
цени.
тел:0878671036 Д-р Божинова
Продавам:
Сух
тел.0887/393140

стерилизатор

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

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, страхотна локализация, център, обезопасен, СОТ.
Кабинетът е с разработена практика
от 20 години. За информация: 0887
517 426
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 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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