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Отбеляза се, че нелекуваният зъбен кариес 
при постоянни зъби засяга 2,3 милиарда 
души, повече от 530 милиона деца страдат 
от нелекуван зъбен кариес на млечни зъби и 
796 милиони хора са засегнати от пародон-
тални заболявания; 2 беше споменато и че 
нивата на ранен кариес на млечните зъби са 
най -високи сред уязвимите групи; и беше 

отбелязано, че тези състояния са до голяма 
степен предотвратими;
Отбеляза се също, че ракът на устната кухи-
на е сред най -разпространените ракови за-
болявания в света водещ до 180 000 смъртни 
случая всяка година, 3 и че в някои страни 
те представляват най-много смъртни случаи, 
свързани с новообразувания сред мъжете.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
НОВОИЗБРАНИТЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  
НА РК НА БЗС

РК на БЗС - София област е колегия, 
която обхваща голяма територия от За-
падна България. Втора по големина, 
след Бургаска област. Голямата терито-
рия на Колегията е предизвикателство 
за всички нас. На 11.09.2021 г. се проведе 
Общо отчетно изборно събрание за РК 
на София област.

стр. 6стр. 3

РК НА БЗС - КЮСТЕНДИЛ
МАЛЪК БРОЙ ОТ 
НОВОЗАВЪРШИЛИТЕ  
ОСТАВАТ В КОЛЕГИЯТА

Съсловната дейност е отговорност за 
всеки член на колегията, като персо-
нално той единствено трябва да избере 
до каква степен желае да е ангажиран. 
След осем години прекарани в контрол-
ната комисия, имах желание да поема 
нови отговорности и беше естествено да 
премина на следващо ниво. 

Д-р Венета Павлова, в качеството на ре-
гионален координатор на Програмата 
за силанизиране (НППОЗД), съвмест-
но с Български зъболекарски съюз и 
Националният координационен съвет 
(НКС) на Програмата, организираха 
кръгла маса в Двореца на културата в 
гр. Перник. 

РИСК ОТ ПРЕДАВАНЕ НА SARS-
COV-2 СЛЕД ЕКСПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ 
НА СТОМАТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

стр. 6

НОБЕЛОВА НАГРАДА
ОТКРИВАНЕТО НА РЕЦЕПТОРИ ЗА 
ТЕМПЕРАТУРА И ДОПИР ДОНЕСЕ НА 
УЧЕНИ НОБЕЛ ЗА МЕДИЦИНА

Лауреатите "разпознават критични липсващи звена в разби-
рането ни за сложната игра между сетивата ни и околната 
среда". Работата на двамата показва как топлината, студът 
и механичните сили могат да задействат нервните импулси, 
които "ни позволяват да възприемем околния свят и да се 
адаптираме към него". 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЕТОВНА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ

 #КАЛЕНДАР

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК-2021 
НА ФДМ-СОФИЯ
На 2 ноември в зала „София“ на хотел „Мари-
нела“ е предвидено да се състои тържествената 
промоция на випуск-2021 на ФДМ-София. 

20-ТИ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
Юбилейният 20-ти научен конгрес ще се  
проведе на 16,17 и 18 юни 2022 г., съгласно реше-
ние 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.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - 
СЛИВЕН
На 25-27 март 2022г. ще се проведе- Национален 
форум по дентална медицина, организиран от РК 
на БЗС-Сливен

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.

ИСКАНИЯ НА  
БОЛНИЧНАТА АСОЦИАЦИЯ
Неваксинираните пациенти с Covid-19 в болница 
да заплащат част от разходите по лечението си. 
Това ще поиска Българска болнична асоциация 
(ББА) от Министерство на здравеопазването във 
връзка с големия брой неваксинирани, които по 
време на четвъртата вълна на пандемията прето-
варват здравната система в страната.

Здравните работници са изложени на повишен риск от 
предаване на SARS-CoV-2. Предполага се, че рискът от 
инфекция за зъболекарските екипи е висок поради работ-
ните условия, близостта до устата, излагането на слюнка и 
аерозоли. Липсват доказателства, които да определят коли-
чествено риска от предаване на SARS-CoV-2 за дентални 
пациенти и персонал. 
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КРЪГЛА МАСА
В ИМЕТО НА НАШИТЕ  
ДЕЦА И ТЯХНОТО  
ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ
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ИЗДАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ 
НА COVID СЕРТИФИКАТ –  

ВЕЧЕ И ЧРЕЗ VIBER

Световно признание за Българския зъболекарски съюз

ЗА ПРЪВ ПЪТ В 121 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ 
НА СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ (FDI) 

БЪЛГАРИН Е НАЧЕЛО НА ФИНАНСИТЕ И 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА БАНСКО-2021 Г.

Ковчежник на FDI е една от най-ва-
жните позиции след тази на пре-
зидента на организацията.

Това е и огромна чест и при-
знание за ролята и мястото на Българския 
зъболекарски съюз.

На 29.09.2021 г. при проведен избор от 
193-ма /сто деветдесет и трима/ делегати 
на Световната дентална федерация (FDI), 
представители на над 130 /сто и тридесет/ 
държави, електронно, с тайно гласуване, 
д-р Н. Шарков, председател на УС на БЗС, 
бе избран за неин ковчежник.

Световната дентална федерация (FDI) е 
единствената дентална организация, която 
е основния представителен орган за над 
един милион лекари по дентална медицина 
по целия свят.

Тази изключително висока чест за него 
и за нашия съюз красноречиво говори не 
само за авторитета ни, но и за свършената 
от 2001 г. насам дейност за развитието на 
денталната професия.

Последната позиция на д-р Шарков бе 
съветник в Съвета на FDI (член на борда на 
федерацията).

Новата му роля ще включва управление 
на бюджета и финансите на FDI, а също и 
изпълнението на инвестиционните програ-
ми, предварително гласувани от Съвета и 
Общото събрание на федерацията и е свър-
зана с изключителна финансова отговор-
ност пред над 200 денталните организации 
от над 130 държави в Света.

За пореден път доказахме, че България, 
чрез нейните представители, може да бъде 
водещ пример в различни европейски и 
световни организации за перфектно свър-
шена работа.

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ: „Гордея 
се, че като представител на Български зъ-
болекарски съюз ще бъда един от 4-мата 
преки ръководители на Световната дентал-
на федерация, като член на Изпълнителния 
комитет на FDI“.

Новината събра над 1500 харесвания в 
социалните мрежи и около 900 поздравле-
ния, само от България. Тя намери своето 
място и новинарския поток.

България отдавна не е бяло петно на кар-
тата на Световната дентална федерация. 
Последният избор го доказа красноречиво.

Устойчив и жилав форум. Това бе 
единодушното мнение на всички 
участници в проведения от 1 до 3 

октомври форум по дентална медицина, ор-
ганизиран от РК на БЗС-Благоевград, с под-
крепата на УС на БЗС. Форумът се провеж-
да успешно вече девети път без прекъсване.

Организаторите, в тясно сътрудничест-
во с РЗИ-Благоевград, успяха да изпълнят 
противоепидемичните мерки, без това да 
се отрази на качеството на форума. Всички 
участници бяха допускани на форума само 
с представен сертификат за ваксинация, до-
кумент за преболедуване, или валидни PCR 
и антигенен тест. Представилите необходи-

мите документи бяха обозначавани със спе-
циална гривна на ръката, без която нямаше 
достъп до събитията на форума. Огромен 
ангажимент от страна на организаторите, за 
осъществяването на който работиха безвъз-
мездно членовете на регионалната колегия.

Всъщност вече е валидирано мобилно 
приложение за проверка на Covid сертифи-
кати, което е одобрено от Гугъл и публику-
вано на Google Play Store и може да служи 
за проверка в случаите, в които се допуска 
използване на 100% от капацитета на заве-
дения, зали, кина, театри и пр. Остава да се 
надяваме, че приложението работи корект-
но и РЗИ по места го признават в зависи-

мост от епидемичната обстановка.
Откриването на форума бе точно в 16.30 

ч. в залата на „Гранд хотел Банско“. На него 
приветствие към участниците поднесоха 
проф. А. Филчев, бивш декан на ФДМ-Со-
фия, проф. Б. Йорданов, настоящ декан на 
факултета, д-р Б. Миланов, главен секретар 
на БЗС. 

Домакините в лицето на д-р А. Драгос-
тинова, председател на РК на БЗС-Благо-
евград и д-р И. Терзиев зам.-председател 
на РК - Разлог, също приветстваха учас-
тниците, като поканиха на сцената и коле-
гите си от Управителния съвет и двигателя 
на форума, д-р Г. Сойтариев.         На стр. 2

Всички потребители на Единния информационен пор-
тал за COVID-19 могат да се възползват от създаде-
ната нова функционалност – издаване и валидиране 

на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19 чрез Viber. С 
едно натискане на бутона „COVID сертификат“, абонатите 
на официалния чатбот на портала във Viber имат възмож-
ност последователно да издадат и да валидират своя цифров 
сертификат на ЕС, който удостоверява имунизация срещу 
коронавирус, преболедуване или тестване. Новата функцио-
налност гарантира бързина и сигурност за придобиването на 
необходимия за пътуване и посещение на различни обекти и 
събития документ. Улеснение за потребителите е и това, че 
официалният документ се достъпва директно през приложе-
нието за секунди и по всяко време, като така не се налага 
да се носи хартиен екземпляр. Потребителите на Единния 
информационен портал, които още не са се абонирали за 
чатбот канала във Viber, могат да го направят по всяко вре-
ме чрез следния линк: https://viber.com/covid19bulgaria
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Първият лектор бе д-р Божидар 

Кафелов с темата „Рецепти за ус-
пех в ендодонтията“. Д-р Кафелов 
представи и други рецепти от своя 
живот извън зъболекарския ка-
бинет, за да внесе лекота и цвят в 
лекцията си.

„Всички се стремим към от-
лични резултати и се надяваме 
да лекуваме пациентите си по 
най-добрия начин. Едновременно с 
това се надяваме тези резултати 
да са дългосрочни и да устоят те-
ста на времето. Има ли рецепта 
за успешно ендодонтско лечение и 
каква е тя“, запита риторично д-р 
Кафелов. В представените случаи 
той се опита да даде решение за 
успех в лечението.

Проф. Методи Абаджиев пред-
стави темата „За и против 3Д пла-
нирането в денталната импланто-
логия“, като представи определена 
система за планиране на сложното 
имплантологично лечение.

Д-р Борис Раденков запозна 

аудиторията с темата: „Грешки в 
превенцията и профилактиката 
на пародонталните заболява-
ния“. Ключови теми в нея бяха: 
Как лдм да се справят с липсата на 
мотивация у пациентите?; Има ли 
нещо, което се пропуска?; Как да 
се подобри ефективността?; Как да 
премахнем страха у пациентите; 
Може ли да се печели от профи-
лактиката?

Лекторът представи GBT – про-
токол за контролирана биофилм 
терапия. Guided Biofilm Therapy 
(GBT). Това е систематичен и 
предвидим подход в профилак-
тиката и лечението на пародон-
талните заболявания, базиран на 
научни изследвания и използващ 
най-съвременните технологии – 
AIRFLOW®, PERIOFLOW® и 
PIEZON®.

Лекцията на тема «Безметални 
възстановявания - новият протети-
чен стандарт?» беше представена 
от доц. д-р Тодор Узунов в рамки-
те на Националния форум по ден-
тална медицина в гр. Банско. 

Пред аудиторията от лекари по 
дентална медицина и студенти, 
той представи многообразието от 
съвременни дентални материали и 
технологии за изработване на без-
метални фиксирани конструкции. 

В подробности беше разгледан 
клиничният протокол - от препа-
рация на зъбните тъкани до цимен-
тиране на протезните възстановя-
вания. 

Лекцията беше онагледена 
с множество клинични случаи 
от практиката на доц. Узунов и 
новата Дигитална лаборатория 
Supreme3D. Лекционната част на 
форума бе допълнена с търговски 
презентации. 

Инициативна и поддържаща 
пародонтална терапия бе презен-
тацията на д-р Манолис Скалидис. 
Той представи комбинирания апа-
рат за полиране със сода и ултраз-
вуков пиезон PT-A на Woodpecker, 
който позволява въздушно полира-
не плюс ултразвуково лечение на 
пародонта, ендодонтско лечение, 
поддръжка на импланти, както и 
ефективно и удобно отстраняване 
на плака. Апаратът има голям, во-
доустойчив екран и контролен па-
нел със смарт контрол. 

Д-р Манолис Скалидис: Знае се, 
че за да се работи имплантология 
или ендодонтия, например е необ-
ходима голяма инвестиция в апа-
ратура и консумативи.  

Има нещо, което променя иг-
рата и дава чудесни възможност 
както на зъболекарите, така и 
на пациентите само че, на съвсем 
друга цена по-ниска от инвестици-
ята за гореспоменатите дейнос-
ти, но с висок процент удовлетво-
рение от страна на пациентите.

Един PT-A Дентален скалер и 
апарат за полиране със сода на 
Woodpecker (представен от фирма 
Технодента ЕООД) върши точно 
такава работа. С него без упойка 
може да бъде направена манипу-
лация, която да облекчи болката, 
да намали възпалението, да почис-
ти джобовете и да полира зъбите. 

Тези нови апарати дават мно-
го възможности и на пациента. 
Отново на първо място е комфор-
та. Напълно се избягва нуждата 
да бъде убеждаван и успокояван 
пациента, че при манипулациите 
болка има, но ще отмине, че е само 
за кратко и т.н. 

Доц. д-р Владимир Петрунов, д-р 
представи темата: „CAD/CAM из-

работени апарати в ежедневната 
ортодонтска практика“.

Лекцията разгледа въвеждането 
на CAD/CAM методите при из-
работване на някои от най-често 
прилаганите ортодонтски апарати 
в ежедневната ни практика. Ди-
гитализирането в денталната ме-
дицина е нарастваща тенденция в 
последните десетилетия. Ортодон-
тията е една от първите дентални 
специалности, в които започва 
прилагането на дигитални методи 
с разработването на алайнерите. 
Приложението на CAD/CAM мето-
ди в ортодонтията също датира от 
края на миналия век с въвеждането 
на индивидуално изработени бре-
кети с основа, адаптирана към ана-
томичните особености за зъбите. В 
началото тези технологии са били 
изпълнявани от отделни компании. 
С по-широкото навлизане на тех-
нологиите в ежедневната практика 
и увеличаване на конкуренцията 
на пазара тази методи стават все 
по-достъпни в ежедневната прак-
тика. В последните години в ден-
талната медицина и по-конкретно 
за целите на протезирането бяха 
създадени редица CAD - софтуери, 
за изработване на корони, мостове, 
протези, хирургични водачи и др. 

В настоящата лекция бе показа-
но адаптирането на такъв софтуер 
за целите на изработването на ор-
тодонтски апарати. Посочени бяха 
предимствата на дигиталното пла-
ниране на апаратите с помощта на 
софтуер Exocad. След дигиталното 
планиране цикълът на изцяло ди-
гиталните методи се затваря чрез 
изработване на апаратите с помо-
щта на Директно метално лазерно 
синтероване, 3D – принтиране и 
фрезоване на крайните конструк-
ции. 

Лекцията бе добре онагледена 
с различни видове планировки на 
апарати, клинични случаи на лек-
тора, суперимпозиране на модели 
за оценка на ефекта от апаратите. 
Посочени бяха отделни детайли от 
планирането, изработването и кли-
ничното приложение на апаратите. 
По посочената тема лекторът е съ-
автор в регистриране на полезен 
модел в Патентното ведомство на 
Република България.

С интерес бе очаквана лекцията 
на д-р Иван Райчев: „Затваряне 
на разстояния между фронталните 
зъби чрез директни и индиректни 
техники. Минимално-инвазивни 
концепции».

Основен проблем при тези слу-

чаи е постигането на хармония 
между червената и бялата есте-
тика. Той представи текущи кли-
нични концепции в решаването на 
подобни случаи по най-малко ин-
вазивния възможен начин. В лек-
цията бе обсъден изборът между 
индиректни порцеланови възста-
новявания и директни композитни 
възстановявания, както и пълните 
клинични протоколи. Презентаци-
ята бе богато илюстрирана със слу-
чаи документирани по време на ру-
тинни клинични посещения. Бяха 
поставени множество въпроси от 
присъстващите в залата, които на-
мериха отговор с изключение на 
един, на който лекторът тактично 
не отговори, тъй като във въпроса 
нямаше база за сравнение.

Проф. д-р, д-р Павел Стани-
миров, дм винаги намира начин 
да привлече вниманието на ауди-
торията, намирайки фокус върху 
критичните точки и как те могат да 
рефлектират върху пациента. Така 
бе и с лекцията на тема: „Хирур-
гични аспекти в общата дентална 
практика“.

Лекцията разгледа хирургични-
те въпроси, с които лекарите по 
дентална медицина се срещат във 
всекидневната си практика. Пред-
ставени бяха различните им аспе-
кти и най-подходящият подход при 
менажирането им.

Форумът в Банско продължи със 
съпътстващи събития под формата 
на теоретично-практически курсо-
ве, като от обявените не се проведе 
само един, поради липса на желае-
щи участници в него.

Миниденталното изложение във 
фоайето на „Гранд хотел „Банско“ 
привлече силен интерес и поради 
липсата на подобни изяви в по-
следната година и половина.

Присъственото събитие и ор-
ганизирането на форума в Банско 
показа преосмисляне на взаимоот-
ношенията по отношение на въз-
можностите по време на пандемия. 
В приветствията към форума бе 
цитиран просветителят Бенджа-
мин Франклин: „От нещастието се 
раждат нови възможности“. 

Дано имаме в обозримо бъдеще 
повече събития с участници като 
това в Банско. Според СЗО чове-
чеството е преминало през 60% 
от пандемията от коронавирус. Не 
знаем как точно са изчислили този 
процент, но сме сигурни в думите 
на споменатия Бенджамин Фран-
клин, че: „Когато свършите с про-
мените сте свършени“.

ДМ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА БАНСКО-2021 Г.

Управителният съвет на РК на БЗС - Благоевград

Д-р Б. Миланов, главен секретар на БЗС поздравява участниците 
във форума

Доц. Тодор Узунов представи лекцията на тема "Безметални възста-
новявания - новият протетичен стандарт?"

Проф. Б. Йорданов поднася офи-
циално приветствие
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РК НА БЗС – СОФИЯ ОБЛАСТ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Експертният консултативен съвет по 
надзор на имунопрофилактиката 
предложи следните насоки за прила-

гане на допълнителна или бустер доза вакси-
на срещу COVID-19 в България на следните 
рискови групи от населението, като прила-
гането на ваксината ще бъде по желание на 
гражданите:

1) имунокомпрометирани лица: 
- лица с първични и вторични (напр. ХИВ 

инфекция/СПИН) имунни дефицити;
- лица с онкологични заболявания; транс-

плантирани пациенти на имуносупресивна 
терапия; хемодиализирани; както и пациенти 
на цитостатична или кортикостероидна тера-
пия;

2) лица в домове за възрастни хора и соци-
ални институции за настаняване от резиден-
тен тип;

3) медицински персонал с висок риск от 
заразяване;

4) лица над 65 години; 
5) лица, които не са изградили достатъчен 

имунитет след ваксинация (липсващи специ-
фични антитела или имунни клетки срещу 
коронавируса) един месец след завършен 
ваксинационен цикъл.

Препоръчителните условия за прилагане 
на ваксината са:

  лицето да е преминало пълен ваксинацио-
нен цикъл и да не попада в противопоказани-
ята за прилагане на следваща доза; 

  преди прилагане на допълнителна доза да 
се извършва клиничен преглед и преценка на 
състоянието от ОПЛ или специалист на жела-
ещия за поставяне на ваксината; 

∙ ако лицата, които не са изградили доста-
тъчен имунитет след ваксинация и имат от-
рицателен резултат от изследване на имунен 
отговор, да се извърши оценка на имунния 
статус за изключване на първичен или втори-
чен имунен дефицит;

∙ желателно е преди прилагане на допълни-
телна доза при възможност да се изследват 
специфични антитела и/или имунни клетки 
след завършен ваксинационен цикъл.

Предлага се допълнителната или бустер до-
зата да е иРНК ваксината на Pfizer/BionTech, 
поради подадена от производителя заявка за 
одобрение прилагане на допълнителна доза 
пред Европейската агенция по лекарства-
та. Очаква се допълнителна информация от 
ЕМА за ваксинирани с кои ваксини срещу 
СOVID-19 ще се прилага тази допълнителна 
или бустер доза. 

Интервалът на прилагане на бустерна доза 
при завършен ваксинационен курс следва 
да е най-рано след 6 месеца, като препоръ-
ката на Експертния консултативен съвет по 
надзор на имунопрофилактиката е 8 месеца 
след завършен ваксинационен цикъл, когато 
се касае за лица в домове за възрастни хора 
и социални институции; медицински персо-
нал с висок риск от заразяване и лица над 65 
години. При лица, които не са изградили дос-
татъчен имунитет след ваксинация – такива 
с първични или вторични имунни дефицити 
и тези с липсващи специфични антитела или 
имунни клетки срещу коронавируса, препо-
ръчителният интервал за прилагане на до-
пълнителна доза е един месец след завършен 
ваксинационен цикъл.

ВАКСИНИ
ЕКСПЕРТНИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО 
НАДЗОР НА ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА 
ПРЕДЛОЖИ НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
БУСТЕР ДОЗА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19

НОВОИЗБРАНИТЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РК НА БЗС

Д-Р САШКО ДРАГАНОВ: Благодаря 
за възможността за кратко представяне 
на ръководствата на Районните колегии на 
БЗС.

РК на БЗС - София област е колегия, 
която обхваща голяма територия от 
Западна България. Втора по големина, след 
Бургаска област. Голямата територия на 
Колегията е предизвикателство за всички 
нас.

На 11.09.2021 г. се проведе Общо отчетно 
изборно събрание за РК на София област.

За Председател на УС бе преизбран д-р 
Сашко Драганов.

Д-р Сашко Драганов, Председател на 
УС на РК на БЗС - София област.

Д-р Драганов е завършил висше 
образование в Стоматологичен факултет към 
Медицинска академия – София (сега ФДМ 
към МУ София) през 1973 г., има придобита 
специалност „Специалист стоматолог“ 
през 1977 г., и специалност „Ортопедична 
стоматология с Ортодонтия“ през 1985 г. 

В бурните години на преход от 
централизирано здравеопазване към 
свободна дентална практика, д-р Драганов 
активно участва във възстановяването на 
съсловната организация на българските 
лекари по дентална медицина.

През март 1999 г. с Протокол от Общо 
събрание се приема Устава на ССБ и се 
учредява Районна Колегия на ССБ (Съюз 
на стоматолозите в България) София област 
със седалище в Окръжна болница. За 
председател е избран д-р Драганов. 

През годините д-р Драганов многократно 
е бил избиран за Председател на РК София 
област. 

„Нашата Колегия не е голяма по числен 
състав, разпръснати сме на голяма терито-
рия, но това, като че ли ни прави още по-
сплотени.

Днес, когато имаме изключително 
развити комуникационни възможности, 
бързо забравяме трудностите от 
изминалите години, когато изпращах писма 
по пощата до всеки член на Колегията с 
актуална информация. Днес социалните 
мрежи и мобилните телефони ни улесняват 
изключително много. Имаме достъп до 
много повече информация, и то бързо и 
актуално.

Радвам се, че заедно с колегите изградихме 
една Колегия, сплотена и успешна. Вярвам, 
че съм успял да запаля искрата за работа 
в БЗС в много млади колеги, които активно 
работят в РК София област.

След толкова години работа в редиците 
на БЗС, се чувствам удовлетворен и вярвам, 
че имаме достойни наследници в съсловната 
организация на българските лекари по 
дентална медицина!“

МАЛЪК БРОЙ ОТ 
НОВОЗАВЪРШИЛИТЕ 

ОСТАВАТ В КОЛЕГИЯТА
ДОКТОР 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ, 
председател на районна 
колегия Кюстендил

Бихте ли се представили: 
насоченост и организация 
на практиката; участие в 
структурите на БЗС; хоби-
та и свободно време.

За момента работя в се-
мейната ни практика, заед-
но с родителите ми. Като 
общопрактикуващ лекар по 
дентална медицина нямам 
конкретна насоченост. Ин-
тересите ми обхващат обаче 
всички специалности, тъй 
като харесвам разнообра-
зието в работата. Това ми 
гарантира динамика, която 
намирам за ободряваща. Понякога е възмож-
но да настъпи лек хаос в организационния 
процес, но сме свикнали с него и нещата не 
излизат извън контрол. 

Участието ми в структурата на районната 
колегия започна веднага след завършването 
ми преди осем години. Тогава станах член 
на контролната комисия. Впоследствие ме 
избраха и за делегат на конгреса на БЗС.

Хобитата ми включват разходки в плани-
ната (стига да е хубаво времето) и обичам да 
чета новини от автомобилния свят. Прекар-
вам свободното си време с малката си дъще-
ричка и съпругата ми.

Какво е характерно за Вашата РК на 
БЗС? Има ли данни за нивото на заболе-
ваемост и типа дентални проблеми на на-
селението?

За съжаление характерно за районна ко-
легия Кюстендил е, че броят на членовете 
намалява с всяка изминала година. Малък 
брой от новозавършилите колеги остават в 
колегията . Повечето се преместват в София 
или други области. В същото време нараства 
броят на колегите в предпенсионна възраст 

и на тези навършили годи-
ните, но продължаващи да 
работят. Поради тези факти, 
колегията може да се опреде-
ли като застаряваща.

Данни за нивото и типа на 
заболеваемост се изпращат 
всяка година към РЗИ Кюс-
тендил от всяка практика по 
отделно, но до този момент 
на локално ниво те не са сис-
тематизирани и публично 
представени от инспекцията. 

Има ли достатъчно спе-
циалисти във Вашия район?

Бих казал ,че има известен 
недостиг на хирурзи и орто-
донти за областта.

Защо се насочихте към 
съсловна дейност?

Съсловната дейност е отговорност за 
всеки член на колегията, като персонално 
той единствено трябва да избере до каква 
степен желае да е ангажиран. След осем 
години прекарани в контролната комисия, 
имах желание да поема нови отговорности 
и беше естествено да премина на следващо 
ниво. Също така, един от проблемите на РК 
на БЗС-Кюстендил е, че има много слаба за-
интересованост към съсловната дейност. С 
моето председателство се надявам на пови-
ша интереса сред по-младите колеги, давай-
ки добър пример. Имаме нужда от „свежа 
кръв“.

Какво може да даде БЗС, като организа-
ция още на лекарите по дентална медици-
на в България?

Според мен дотук БЗС изпълнява чудесно 
функциите си определени му от закона. Ако 
трябва да поразсъждаваме по-дълбоко, е 
редно да си зададем въпроса, какво лекари-
те по дентална медицина могат да направят 
още за организацията, тъй като тя се съста-
влява именно от тях.
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КРЪГЛА МАСА В ИМЕТО НА НАШИТЕ  
ДЕЦА И ТЯХНОТО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ

Гордост и чест за Перник е, че и тази година градът е избран 
за откриване на кампанията за поставяне на силанти

Д-р Венета Павлова, в качест-
вото на регионален коорди-
натор на Програмата за си-

ланизиране (НППОЗД), съвместно 
с Български зъболекарски съюз и 
Националният координационен 
съвет (НКС) на Програмата, орга-
низираха кръгла маса в Двореца 
на културата в гр. Перник. Част 
от гостите бяха д-р Николай Шар-
ков – председател на УС на БЗС, 
председател на НКС на НППОЗД и 
ковчежник на Световната дентал-
на федерация (FDI), д-р Борислав 
Миланов – главен секретар на БЗС, 

д-р Светослав Гачев – зам.-предсе-
дател на УС на БЗС и член на НКС 
на НППОЗД, д-р Валентин Павлов 
- зам.-председател на УС на БЗС 
и председател на КДППЗ на БЗС, 
и д-р Виктория Жекова – ръково-
дител на екипа за силанизиране и 
член на НКС на НППОЗД, кметове 
на общини от област Перник, пред-
ставители на Община Перник, ди-
ректори и ръководители на местни 
училища и институции. В открива-
не на кампанията и кръглата маса 
участваха и лекари по дентална 
медицина от Перник и региона, 

които вече 10 години се включват 
активно в силанизирането на деца 
от 5 до 9 годишна възраст по На-
ционалната Програма за силанизи-
ране. 

Събитието бе организирано и 
проведено съгласно заповедта на 
министъра на здравеопазването, 
и при спазване на всички необхо-
дими противоепидемиологични 

мерки. 
Програмата за силанизиране има 

за цел популяризиране и подобря-
ване познанията, и културата на 
населението в областта на профи-
лактиката на оралните заболявания 
при децата. Съвместните усилия 
на пернишките зъболекари изпъл-
нители по Програмата и местните 
институции, доведоха до резултата 

гр. Перник да бъде на първо място 
по силанизирани деца, като про-
цент на обхванати деца от прицел-
на възрастова група, а д-р Венета 
Павлова бе определена като най-
добрият регионален координатор 
по Програмата - факти, които мо-
гат само да ни радват, и с които да 
се гордеем!

РК на БЗС-Перник

УПРАВЛЕНИЕ

Да се обсъди възможността при 
по-нататъшното развитие на 
здравното осигуряване да се 

прилага модел, който се базира на на-
личието на базов, универсален здрав-
ноосигурителен пакет, с постепенно 
надграждане от допълнителни здрав-
ноосигурителни пакети, предлагани 
от здравноосигурителни дружества. 
Това предлагат от Икономическия и 
социален съвет (ИСС) на Република 
България в становището си към Про-
екта за Национална здравна стратегия 
2021-2030. Разработването на стано-
вището е разпределено на Комисията 
по социална политика и за доклад-
чици са били определени д-р Иван 
Кокалов и Мария Минчева, членове 
на ИСС. В работата по подготовка на 
становището са били привлечени и во-
дещи независими експерти в областта 
на управлението на здравеопазването 
и здравното осигуряване – проф. д-р 
Григор Димитров, преподавател във 
ВУЗФ и д-р Страшимир Генев, екс-
перт по обществено здраве.

Според ИСС при този модел НЗОК 
ще остава главен гарант на здравното 
осигуряване на населението и ще има 
водеща роля в системата на здравното 
осигуряване.

Според Съвета обаче е нужна ре-
организация на Здравната каса, която 
на практика да върне първоначалния 
вид на фонда, който работеше още 
при създаването му. В становището се 
препоръчва да се извършат сериозни 
промени в статута, управлението и ор-
ганизацията на работа на здравнооси-
гурителната система, тъй като според 
ИСС управлението на НЗОК трябва да 
съответства на публичния характер на 
институцията, като се запази и развие 
принципът на тристранното участие 
и сътрудничество и солидарността. 
Реално трипартитно управление на 
здравноосигурителната система ще 

отговаря на реалния принос на стра-
ните във финансирането на системата. 
Броят, съставът, участниците в орга-
ните на управление на НЗОК и прави-
лата за управление на Касата трябва 
да се определя на тази основа, смятат 
от ИСС.

Предлага се още да се обсъди иде-
ята управителят и подуправителят на 
НЗОК да се избират чрез публичен 
конкурс, организиран от Надзорния 
съвет на Здравната каса, като предсе-
дателят на Надзорния съвет се избира 
от членовете му на ротационен прин-
цип.

Същевременно бюджетът на НЗОК 
трябва да се отдели от консолидира-
ния бюджет на страната, а управле-
нието на финансовия ресурс на НЗОК 
да бъде право и отговорност на упра-
вителните органи на Касата. Това спо-
ред Съвета ще позволи да се преуста-
нови практиката средства на НЗОК да 
се отклоняват за фискалния резерв и/
или прехвърлят в бюджета на МЗ.

Съветът препоръчва още здравно-
осигурителната система да се осво-
боди от всички дейности, които не са 
свързани с медицинското обслужване 
на здравноосигурените лица. Също 
така, с цел запазване на солидарния 
принцип и доверието на осигурените 
лица към системата, не трябва да се 
допуска Касата да финансира онези 
дейности, които са конституционно 
задължение на държавата по отноше-
ние на здравното обслужване на на-
селението, посочва се в становището. 
Този подход според ИСС следва да се 
предприеме и към дейности, които не 
се финансират в рамките на здравното 
осигуряване – нормативно вмененото 
задължение към НЗОК да заплаща по-
мощни средства за инвалиди и лица в 
неравностойно положение.

Като най-важно условие за осигу-
ряването на стабилност, сигурност 

и предвидимост на здравноосигу-
рителната система Съветът посочва 
извършването на реално остойнос-
тяване на основния пакет от здравни 
дейности, който да се гарантира с бю-
джета на НЗОК. Предлага се да се из-
готвя актюерски модел, с който да се 
прогнозират очакваните тенденции в 
разходите и рисковете свързани с фи-
скален натиск. На тази основа трябва 
да се определи минималният размер 
от средства, с който трябва да разпо-
лага НЗОК, за да гарантира изпълне-
нието на поетите ангажименти към 
осигурените лица, гласи становището.

Освен това според ИСС е наложи-
телно да се определи реалната здрав-
ноосигурителна вноска, която държа-
вата трябва да прави за осигуряваните 
от нея лица. Това да се извърши чрез 
оценка на реалните разходи, които се 
правят за тях, и на тази база да се оп-
редели реалният размер на вноската за 
различните групи.

По отношение на здравнонеоси-
гурените лица ИСС предлага да се 
предприемат спешни мерки и да се 
предложат ефективни решения за тя-
хно идентифициране, регистриране 
и медицинско обслужване. Съветът 
смята, че е по-коректно разходите за 
обслужването им да се поемат от дър-
жавата, тъй като по досегашния начин 
обслужването им ощетява здравнооси-
гурените лица и води до натрупване на 
дефицити в лечебните заведения.

От Съвета настояват да се промени 
режимът на възстановяване на участи-
ето в здравноосигурителната система, 
с цел осигуряване на съответствие 
между времето и размера на направе-
ните осигурителни вноски и ползва-
нето на осигурителни права. „Прие-
мането на подобна мярка е уважение и 
отношение към коректните и редовно 
плащащи осигурителни вноски лица“, 
категорични са от ИСС.

ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН 
СЪВЕТ: УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ДА СЕ 
ИЗБИРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН КОНКУРС 
ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КАСАТА

Съветът отново предлага реформа на модела с базов пакет и 
надграждане през здравноосигурителни дружества

  #ПОЛИТИКИ

Публичните разходи за здравеопазване в страните от Централна 
и Източна Европа нарастват с течение на времето, но с по-бав-
ни темпове от растежа на БВП, като на глава от населението те  

са до 5 пъти по-ниски от тези в петте най-развити държави в ЕС. Това 
става ясно от доклад, разработен от EFPIA и PwC за необходимите в 
страните от Централна и Източна Европа здравни реформи. Докладът 
беше предстван по време на онлайн семинар „Как можем да намалим 
различията в инвестициите за здравеопазване между Източна и Запад-
на Европа?“, организиран от Европейската федерация на фармацев-
тичните индустрии и асоциации (EFPIA)

Прогнозите за България са, че застаряващото население, заедно с 
нарастващото разпространение на хронични заболявания, ще окажат 
натиск върху разходите за здравеопазване в бъдеще, застрашавайки 
устойчивостта на здравната система и икономическия растеж. Според 
анализаторите българската здравна система има нужда от допълни-
телни инвестиции за посрещане на бъдещите предизвикателства пред 
здравеопазването, както и за запазване на финансовата си устойчи-
вост. Очакванията са инвестициите в здравеопазване да намалят бъде-
щия натиск върху разходите, както и да създадат икономически ползи. 
Обяснението - по-високите и ефективни инвестиции в здравеопазване 
ще окажат положително въздействие върху здравните резултати, което 
от своя страна ще увеличи икономическите ползи и свързаните с тях 
данъчни приходи, и ще генерира спестявания в дългосрочен план.

Изводът от доклада е, че недостатъчните инвестиции в здравеопаз-
ването, в комбинация с неефективността на разпределението на на-
личните ресурси, са важни фактори за различията между страните в 
достъпа до здравеопазване и до иновативни лекарствени продукти. 
Пациентите в Централна и Източна Европа получават достъп до два 
пъти по-малко иновативни терапии в сравнение с живеещите в Запад-
на Европа, след като чакат много по-дълго за тях.

По данни за периода 2016 – 2019 г. в България са налични само 32% 
от новите лекарствени продукти, разрешени от Европейската агенция 
по лекарствата (EMA). Страната ни плаща и 3 пъти по-малко за лекар-
ствени продукти на глава от населението, сравнено с петте най-разви-
ти държави в ЕС. Забавеният достъп до терапия (с 247 дни) доприна-
ся за по-лошите здравни резултати, които продължава да регистрира 
България, въпреки някои видими подобрения през последните години. 
Така например продължителността на живот у нас е все още със 7 
години по-ниска, а предотвратимата смъртност е три пъти по-висока.

Изводите и препоръките в доклад, разработен от EFPIA и PwC, се 
припокриват с тези на инициативата „Заедно за повече здраве“ за не-
обходимостта от повече и по-ефективни инвестиции в здравната сис-
тема на България, с цел постигане на по-добри дългосрочни резултати.

Вече трета поредна година „Заедно за повече здраве“ обединява уси-
лията на Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и 
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производи-
тели в България към обезпечаване на устойчивостта, фискалната ста-
билност и успешното развитие на здравната система чрез по-големи и 
ефективни инвестиции в здравеопазването на страната.

РАЗХОДИТЕ ЗА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ 

СА ДО 5 ПЪТИ ПО-НИСКИ 
ОТ ТЕЗИ В НАЙ-РАЗВИТИТЕ 

ДЪРЖАВИ В ЕС
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Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 31.01.2017 г. 

РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, СПОРЕД ДИСЦИПЛИНАТА 
АЛЕКЗАНДЪР И МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

5 и 6 ноември 2021 г., 9:00 - 19:00 ч.

Записване и
информация:  
0889 22 55 01
office@usmivki.com
www.bracescourses.com

Брекети 2х4 

Апарат за експанзияХедгер Лицева маска

Оклузогайд

- цел на РЛ;
- случаи, изискващи РЛ;
- възраст за започване на РЛ;
- видове апарати при РЛ; 
- последователност на апаратите;
- миофункционална терапия в действие;
- клинични случаи.
Практическа насоченост:
- упражнения за отстраняване на 
  вредни навици;
- насоки за избиране на номер на оклузогайд;
- техника и практически насоки за ажустиране на хедгер и лип бъмпер;
- видео демонстрация - ажустиране на лип бъмпер;

 

Целта на курса е да изясни какво представлява ранното лечение (РЛ) 
и какви са принципите на провеждане, според дисциплината Алекзандър. 

 

Място на провеждане:
Пловдив, хотел СПС

лектори д-р Иван Горялов и д-р Деница Димитрова

Лип бъмпер

5 - 6 ноември 2021 г.

Смайл Галакси ООД си запазва 

правото да променя датите и/или

условията за участие в 

съответствие с решенията на 

компетентните административни 

органи във връзка с COVID-19.

2700 лв. с ДДС
до 29.10.21 г.

3100 лв. с ДДС

Възможно ли е паста 
за зъби да има силно 
упойващо действие? 

Въпросът беше представен на 
общественото внимание. Бе 
съобщено, че ще бъдат про-
учвани фирми и документи от 
държавни организации, кои-
то търгуват с чай и паста за 
зъби, съдържащи упойващи 
вещества?

Козметичните продукти 
следва да бъдат безопасни 
при нормални или разум-
но предвидими условия на 
употреба, съгласно РЕГЛА-
МЕНТ (ЕО) № 1223/2009 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАР-
ЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 30 ноември 2009 г., относ-
но козметичните продукти.

Развитието на „пастите“ 
за зъби може да се проследи 
още от 500 г. пр. н. е. в Китай 
и Индия.

Все пак е добра идея да об-
ръщаме внимание на отдел-
ните съставки, вложени в тях. 

По време на пандемията от 
коронавирус по света се на-
блюдава засилено използване 
на продукти за орална хигие-
на, както пасти за зъби така и 
специално на води за уста. 

За всеки професионалист е 
ясно, че контрастните цветни 
квадратчета, правоъгълници 
или лентички са маркировка 
(фото марка, репер) и служат 
за ориентир на машините за 
масово производство на опа-
ковки на продукти.

При по-сложни опаковки, 
има по няколко такива марки-
ровки, но не се виждат освен 
при разгъване. На всички ма-
шинно опаковани продукти 
има такива знаци. Когато зна-
кът премине през фотоклетка-
та на машината – тя извършва 
съответната операция – сгъва, 
реже и залепва.

Твърдението, че зелени-
ят цвят определя продукти с 
натурален състав, червения 
включва медицински със-
тавки, синият химични ве-
щества, а черният изцяло с 
химичен състав е пълна без-
смислица и абсурд. В Бълга-
рия не съществува разпоред-
ба, закон или производствена 
практика, която да включва 
цвета на фото марката, която 
е изцяло печатарски прибор, 
за означение на състава на 
продукта.

В България състава на про-
дуктите в пастите за зъби е 
обозначен според Междуна-
родната номенклатура за коз-
метични съставки (INCI).

КОМПОНЕНТИ 
В ПАСТИТЕ ЗА ЗЪБИ:

Triclosan (Триклозан)
Триклозанът е антибакте-

риален химикал, за който е 
доказано, че има някои по-
ложителни свойства в гри-
жа за устната кухина. Това е 
съставката, която се използва 
най-широко от марките пасти 
за зъби, които имат антибак-
териални свойства. Химика-
лът е свързан силно с анти-
биотичната резистентност и 
нарушаване на ендокринната 
система. Доказано е, че взаи-
модейства с хормоните (осо-
бено естрогените и хормо-
ните на щитовидната жлеза), 
повишава риска от рак на гър-
дата и намалява плодовитост-
та (при човека). Освен това 
е доказано, че триклозанът 
води до развитие на алергии, 

особено при децата.
Химикалът също е липо-

филен. Съхранява се в маст-
ните клетки в тялото и може 
да се прояви в кърмата, ури-
ната и кръвта. 

Агенцията за опазване на 
околната среда на САЩ (EPA) 
класифицира триклозана 
като пестицид, който излага 
на риск както на човешкото 
здраве, така и околната среда. 
Европейският съюз и щата 
Минесота вече забраниха 

триклозана в различни проду-
кти, но повечето щати в САЩ 
все още позволяват използва-
нето му в паста за зъби, сапун 
за ръце, грим и други проду-
кти за лична хигиена.

Натриев лаурил сулфат 
(Sodium Lauryl Sulfate/SLS)

Повърхностно активните 
вещества са химикалите, из-
ползвани за създаване на пяна 
при миене на зъбите. 

За съжаление, SLS, която 
е най-широко използваното 
повърхностно активно веще-
ство в пастата за зъби, пречи 
на функционирането на вку-
совите рецептори, като раз-
гражда фосфолипидите на 
езика. Това е основна причи-
на за лошия вкус на храната, 
след като си мием зъбите су-
трин.

Според Американския ко-
леж по токсикология, SLS 
може да се задържи в тялото 
до пет дни, натрупвайки се в 
сърцето, черния дроб, бели-
те дробове и мозъка. Когато 
се комбинира с някои други 
химикали, той се превръща 
в нитрозамини, клас мощни 
канцерогени, които провоки-
рат тялото да абсорбира вред-
ните нитрати. Съществуват и 
опасения, че SLS може да до-
веде до увреждане на очите, 
раздразнена кожа и затрудне-
но дишане.

SLS също има огромно 
отрицателно въздействие 
върху нашата среда. Произ-
водственият процес на SLS 
освобождава канцерогенни 
летливи органични съеди-
нения в околната среда. Той 
е посочен като инсектицид 
и може да бъде токсичен за 
морския свят.

Диетаноламин 
(Diethanolamine/DEA)
•	 Работната група по окол-

на среда (EWG) класира DEA 
като номер 10 (най-токсични-
ят резултат) в своята база дан-
ни за козметични съставки, 
поради високите опасения за 
токсичност за органите, опа-
сения от замърсяване и драз-
нене, заедно с умерен риск от 
рак

•	 Калифорнийската аген-

ция за опазване на околната 
среда заявява, че DEA е въз-
можен канцероген за хора и 
други бозайници.

Диетаноламинът (DEA) е 
продукт за разпенване, често 
използван в пастата за зъби. 
Той обаче има и добре доку-
ментирани рискове за здраве-
то. Според доклад на работна-
та група по околна среда DEA 
е свързан с рак на стомаха, 
рак на пикочния мехур, рак 
на черния дроб и токсичност 

на органите. Той се абсорби-
ра лесно чрез тъкан на кожата 
като венците и езика ви.

DEA нарушава хормоните 
и може да реагира с други 
съставки, за да създаде потен-
циален канцероген – NDEA 
(нитрозо диетиламин). 

Д-р Самюъл Епщайн, про-
фесор по здравеопазване на 
околната среда в Университе-
та на Илинойс, предупрежда-
ва, че ако кожата многократ-
но е изложена на DEA, това 
може да доведе до повишен 
риск от рак на черния дроб и 
бъбреците. Различни изслед-
вания показват също, че може 
да причини рак на стомаха, 
хранопровода и пикочния ме-
хур.

За щастие наскоро много 
компании премахнаха DEA от 
своите формули, но има някои 
марки, които го използват.

Титанов диоксид е бял 
оцветител, използван за по-
лучаване на добре познатия 
бял цвят на повечето марки 
пасти за зъби. За съжаление, 
той е посочен като възможен 
причинител на рак и може да 
отслаби имунната система.

Карагенанът действа като 
сгъстител и доскоро се е счи-
тал за безопасна естествена 
съставка, тъй като идва от 
червени водорасли или мор-
ски водорасли. Въпреки това, 
Националният съвет по стан-
дартизация на органиката 
гласува през ноември 2016 г. 
за премахване на карагенан 
от списъка на разрешените 
вещества в органичната хра-
на. Има някои доказателства, 
които предполагат, че използ-
ването му може да доведе до 
възпаление, храносмилател-
ни проблеми, кожни обриви 
и е възможно раково заболя-
ване.

Парабените се използват 
най-вече в пастата за зъби 
като консерванти. Лошата 
новина е, че тези съединения 
имитират хормона естроген, a 
естрогенните разрушители са 
свързани с рака на гърдата и 
репродуктивните проблеми. 
В резултат на това учените 
препоръчват ограничена упо-
треба на парабени в козмети-

ката.
Tetrasodium 
(Tetrapotasium) 
Пирофосфат 
е съставка, която се из-

ползва, за да предпази кал-
циево фосфатните соли (зъ-
бен камък) от фосилизиране 
на гърба на долните предни 
зъби. Потенциален проблем с 
видовете паста за зъби за кон-
трол на зъбен камък е, че за да 
работи активната съставка, тя 
трябва да бъде разтворена в 

силно почистващо средство, 
което може да има отрицател-
но въздействие върху хора, 
чувствителни към високо pH.

НАЗАД КЪМ 
ПРИРОДАТА

Спомняте ли си добра-
та стара балада отпреди 50 
години на американското 
дуо  Simon and Garfunkel? Е, 
припевът на песента изглеж-
да съдържа растения, които 
са много полезни за оралното 
здраве, а именно магданоз, 
градински чай, розмарин и 
мащерка. 

Магданозът е известен 
като ефективно решение при 
лош дъх и има силни ес-
тествени антибактериални 
свойства. В същото време, 
розмаринът освежава дъха 
и помага да се елиминират 
патогенните орални бакте-
рии.  Градинският чай се 
използва за третиране на 
инфекции на гърлото и ден-
тални абцеси. И последният 
натурален екстракт от люби-
мата песен на всички времена 
е мащерката, чиито анти-
бактериални и антисептич-
ни свойства й позволяват да 

убива вредните бактерии и да 
предпазва от орални инфек-
ции.

Натурални съставки
Алое Вера
Установено е, че унищо-

жава вредните бактерии и се 
бори с инфекциите. Алоето 
стимулира свежия дъх чрез 
дезинфекция на устата и пре-
дотвратява образуването на 
кариеси, като спира образува-
нето на плака. Неговите про-
тивовъзпалителни свойства 
помагат да се предотвратят 
гингивити.

Мента
Тя не само алкализира тя-

лото и връща устата до нор-
малните PH нива, но също 
така има силни естествени 
антибактериални и противо-
възпалителни свойства. Ви-
тамин А, С, В6, фолат и ри-
бофлавин са сред елементите 
от съществено значение за 
цялостното здраве, които се 
съдържат в ментата. 

Стевия
Единственият естествен 

подсладител, извлечен от 
листата на едноименното рас-
тение, който не уврежда зъби-
те. Установено е, че стевията 
намалява образуването на 
бактерии в устата и предпазва 
от гингивит и кариеси. 

Масло от чаено дърво
Векове наред аборигени-

те използват масло от чаено 
дърво (известно също като 
Melaleuca) като антисептично 
и дезинфекциращо средство. 
Нарича се също Melaleuca 
Alternifolia. Неговите лечеб-
ни свойства се използват при 
три основни здравословни 
проблеми – вируси, бактерии 
и гъбички. Напоследък това 
масло придобива популяр-
ност и сред заболяванията на 
венците. Като част от паста-
та за зъби, маслото от чаено 
дърво помага при борбата с 
орални инфекции и намалява 
риска от отдръпване на вен-
ците и натрупване на зъбен 
камък. Също така, освежава 
дъха, като потиска бактерии-
те, причиняващи неприятни 
миризми.

Не трябва да се използва 
масло от чаено дърво в не-
говата естествена сурова 
форма, тъй като се счита, 
че е отровно и може да пре-
дизвика алергични реакции и 
дразнене.

Кокосово масло
Въпреки че няма много 

доказателства за ползите от 
кокосовото масло, предвари-
телен доклад от проучване 
описва статистически значи-
мо понижение на индекси-
те на плаките и гингивита. 
Уникалността на това лесно 
достъпно, ядливо масло, се 
крие в едно от основните му 
съединения (45-50%) – лаури-
нова киселина, която има до-
казани противовъзпалителни 
свойства.

Екстракт от маслинови 
листа

Листото от маслина дейст-
ва като естествен антибиотик 
и се бори със зъбните инфек-
ции, като същевременно по-
вишава имунната система и 
намалява кръвното налягане. 
В традиционната марокан-
ска медицина маслиновият 
лист се е използвал за стаби-
лизиране на кръвната захар 
и контролиране на диабета. 
Лабораторните изследвания 
са открили, че екстрактът от 
листа на маслина е ефективен 
при борба с микроорганизми 
като бактерии и вируси, които 
причиняват множество забо-
лявания.

Сода бикарбонат
Резултатите от пет кли-

нични проучвания доказват 
по-голяма ефикасност при 
отстраняване на плаката като 
се използва паста за зъби, 
съдържаща сода бикарбонат. 
Тази очевидно проста със-
тавка не само неутрализира 
плаковите киселини, но също 
така убива бактериите и пре-
дотвратява разрушителното 
пародонтално заболяване. Тя 
се бори с лошия дъх и оставя 
свеж, чист вкус след миене. 
Силно абразивна.

Калциев карбонат
Калциевият карбонат под-

държа емайла здрав, като 
същевременно е слабо абра-
зивен, което означава, че той 
премахва плаката ефективно, 
но не вреди на емайла.

Натриев хлорид (морска 
сол)

Редовната гаргара и из-
плакване с хладка вода с мор-
ска сол могат да помогнат за 
облекчаване на рани в уста-
та, язви, кървене на венците 
и болка от възпалено гърло. 
Същото важи и за четкането, 
а причината за това е, че мор-
ската сол разгражда плаката, 
бори се с лош дъх и помага на 
зъбите и венците да останат 
здрави.                                 ДМ

УСТНА ХИГИЕНА

ОБРАТНАТА СТРАНА НА ЛУНАТА
В България състава на продуктите в пастите за зъби 

е обозначен според Международната номенклатура за козметични съставки (INCI)
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РЕЗЮМЕ
ЦЕЛИ

Здравните работници са из-
ложени на повишен риск от 
предаване на SARS-CoV-2. 

Предполага се, че рискът от ин-
фекция за зъболекарските екипи 
е висок поради работните ус-
ловия, близостта до устата, из-
лагането на слюнка и аерозоли. 
Липсват доказателства, които да 
определят количествено риска 
от предаване на SARS-CoV-2 за 
дентални пациенти и персонал. 
Нашата цел бе да се оцени рис-
кът от предаване на SARS-CoV-2 
за членовете на стоматологичния 
персонал (DSM) и пациентите 
след експозиция в стоматологич-
ни клиники по време на втората 
вълна на пандемията в Израел.

МЕТОДИ 

Проучването анализира нови 
положителни случаи на SARS-
CoV-2, след експозиция в сто-
матологични клиники от май до 
септември 2020 г. Използвани 
са два източника на данни: фор-
муляри за доклад за случаите 
(CRFs) и епидемиологични из-
следвания. CRF са разработени 
от Министерството на здравео-
пазването и разпределени в сто-
матологичните клиники за иден-
тифициране на стоматологичния 
персонал, изложени на пациенти, 
позитивни на SARS-CoV-2, и па-
циенти, изложени на положител-
ни членове на екипите.

Статусът на SARS-CoV-2 по-
зитивни е диагностициран чрез 
одобрени от МЗ тестове в сер-
тифицирани лаборатории и про-
верен спрямо националната база 
данни COVID-19. Честотата на 
популацията и честотата на пре-
даване на инфекцията при зъбо-
лечение са изчислени за периода 
на изследване с 95% доверителни 
интервали. 

РЕЗУЛТАТИ

След 962 докладвани екс-
позиции на стоматологичния 
персонал към 508 SARS-CoV-2 
позитивни пациенти, 7 членове 
на екипите бяха SARS-CoV-2 
положителни с 0,7% кумула-
тивна скорост на предаване. 

След 507 докладвани екс-
позиции от 43 SARS-CoV-2 
положителни дентални спе-
циалисти, 3 пациенти са били 
SARS-CoV-2 положителни, с 

0,6% кумулативна скорост на 
предаване. През периода на из-
следване честотата на SARS-
CoV-2 в стоматологичните 
клиники е била значително по-
ниска в сравнение с тази сред 
населението. 

ИЗВОДИ 

Скоростта на предаване на 
SARS-CoV-2 в стоматологич-
ните заведения е много ниска 
както за пациентите, така и за 
денталните екипи. 

КЛИНИЧНО 
ЗНАЧЕНИЕ 

Нашите резултати показват, 
че рутинните дентални грижи 
могат да бъдат безопасно пре-
доставени по време на панде-
мията. Трябва да се извършва 
непрекъснат мониторинг, поради 
появата на нови варианти и про-
грамите за ваксинация. 

Ключови думи SARS-CoV-2 
COVID-19 Пандемия, Предава-
не, Здравни грижи за зъбите, 
Контрол на инфекцията 

1. Въведение 
От март 2020 г. SARS-CoV-2 

наруши грижата за оралното 
здраве по целия свят. Внезапната 
поява и бързото разпространение 
на вируса поставиха значително 
предизвикателство пред стомато-
логичните здравни системи. Ос-
новното предизвикателство, пред 
което е изправена стоматологич-
ната общност, е предотвратява-
нето на предаването на SARS-
CoV-2 в стоматологични условия. 
Както е широко описано, има ня-
колко възможни пътя на предава-
не на SARS-CoV-2, включително 
директен контакт със заразени 
лица, във въздуха чрез аерозоли. 

В началото на пандемията, в 
опит да намалят риска от пре-
даване, професионални органи-
зации и правителства по целия 
свят издадоха спешни насоки за 
стоматологичните практики, за 
да отложат всички процедури 
освен спешните. Приоритет бяха 
услугите на теле-стоматологията 
и бяха издадени актуализирани 
насоки за контрол на инфекции-
те, които подчертаха важността 
на триажа, използването на во-
доустойчиви лични предпазни 
средства (ЛПС), ограничаване 
на процедурите за генериране на 
аерозоли и стриктно спазване на 
протоколите за контрол на ин-
фекциите. 

След прекратяване на локда-
уна през април 2020 г. в Израел, 
МЗ разреши подновяването на 

цялото стоматологично лече-
ние при предпазни мерки сре-
щу SARS-CoV-2. 

С настъпването на втората 
вълна на COVID-19 през май 
2020 г. на стоматологичните 
екипи бе разрешено да продъл-
жат да предоставят пълния на-
бор от лечения при строги на-
соки за контрол на инфекцията 
на МЗ. 

Предполага се, че рискът от 
предаване на болестта за тях ще 
бъде висок, поради естеството на 
стоматологичните процедури (из-
лагане на слюнка/ производство 
на аерозоли), непосредствената 
близост до устата на пациента и 
възможния риск от кръстосана 
инфекция от асимптоматични и 
предсимптомни пациенти.

Предишни пандемии, причи-
нени от други коронавируси, са 
запознали денталните екипи и 
лекарите по дентална медицина с 
възможните рискове от предава-
не в стоматологичните условия. 
Предполага се, че мерките за кон-
трол на инфекцията, включител-
но широкото използване на ЛПС, 
всъщност могат да намалят риска 
от предаване на SARS-CoV-2. 

Насоките на МЗ по отношение 
на SARS-CoV-2 за стоматологич-
ните клиники подчертават важ-
ността на предварителния триаж 
на пациенти и персонал. Лицата, 
които се самоизолират и тези с 
респираторни симптоми или по-
вишена температура, трябва да 
останат вкъщи и да потърсят сто-
матологичен съвет, използвайки 
инструменти за теле-стоматоло-
гия. 

Зъболекарите, които са имали 
симптоми, се налага да останат 
вкъщи и да се въздържат от прак-
тика. 

Понастоящем съществуват 
само минимални публикувани 
данни за оценка на риска от 
предаване по време на стома-
тологично лечение. Разбирането 
на този риск в стоматологичната 
практика е важно, както за лека-
рите по дентална медицина, така 
и за пациентите и е от решаващо 
значение за установяване на по-
литиката на общественото здраве 
по отношение на предоставянето 
на стоматологични здравни гри-
жи по време на пандемията.

Целта на това проучване е да 

се оцени рискът от предаване 
на SARS-CoV-2 след експозиция 
в стоматологичната практика. 
Това проучване е одобрено от 
Комитета по етика (Хелзинки) 
към израелското Министерство 
на здравеопазването, номер на 
одобрение MOH-099-2020. 

МАТЕРИАЛИ 
И МЕТОДИКА

Национално групово про-
учване за идентифициране на 
нови положителни случаи след 
експозиция на SARS-CoV-2 в 
стоматологичните практики 
от 1 май до 30 септември 2020 
г. беше проведено преди започ-
ване на израелската програма 
за ваксини. Използвани са два 
източника на данни: формуляри 
за доклад за случаите (CRFs) и 
епидемиологични разследвания. 
CRF за експозиции на SARS-
CoV-2 в стоматологичната прак-
тика бяха разработени от МЗ и 
разпространени до организации 
в здравеопазването (HMOs), кор-
поративни и частни стоматоло-
гични клиники през май 2020 г. 

CRF бяха върнати и анализи-
рани от МЗ на седмична база. 
Докладваните данни включват 
информация за експозициите в 
стоматологични клиники (дата, 
местоположение, положителен 
номер на пациента/зъболекаря, 
национален идентификационен 
номер и употреба на ЛПС). Ед-
новременната употреба на хи-
рургическа маска, щит за лице/
защитни очила и водоустойчив 
предпазен костюм през цяло-
то време на лечение се счита 
за „пълно ЛПС“. Всички други 
комбинации се считат за „час-
тични ЛПС“. Всички експози-
ции и положителни случаи бяха 
последвани от националната 
епидемиологична програма за 
проследяване на контакти и бяха 
сравнени спрямо националната 
база данни на COVID-19 на МЗ. 

След като бяха събрани данни, 
предотвратяването на личната 
идентификация беше осигурено 
чрез кодиране и беше извършен 
статистически анализ на неиден-
тифицирана основа. 

PCR SARS-Cov-2 тестове
Всички тестове бяха извърше-

ни от одобрени от МЗ лаборато-
рии, използвайки един от двата 
одобрени от МЗ комплекта за 
PCR за тестване на SARS-CoV-2: 
Seegen (Allplex ™ 2019-nCoV) 
или BGI (флуоресцентен RT-

PCR комплект в реално време 
за откриване на 2019-nCoV). И 
двата комплекта се използват от 
януари 2020 г. Резултатите бяха 
интерпретирани съгласно ин-
струкциите на производителя. В 
Израел всеки положителен или 
два последователни гранични 
положителни теста се считат 
за „истински“ положителни. 
Всички резултати от PCR тесто-
ве бяха докладвани и записани в 
националната база данни на МЗ 
COVID-19.

Индексни случаи
Всеки индекс случай е иденти-

фициран чрез епидемиологично 
проучване като източник на екс-
позиция в стоматологичната об-
становка. Това беше определено 
като индивид (пациент или лдм), 
който е получил или прилага 
стоматологично лечение и е дал 
положителен тест в рамките на 
10 дни след лечението. Положи-
телни резултати от пациенти или 
лдм са докладвани ретроспектив-
но след излагане на контакт с по-
ложителни индивиди.

Епидемиологични изследва-
ния Епидемиологично разследва-
не е извършено във всеки случай 
на диагностика на COVID-19 и 
включва цялостно интервю с по-
ложителния пациент/лдм, което 
включва подробности за експози-
цията, посетените места и лица, 
на които са били изложени до 10 
дни преди PCR SARS-CoV- 2 по-
ложителен тест. След приключ-
ване на изследването, контактите 
на положителния пациент/лдм 
бяха необходими за самоизола-
ция в съответствие с насоките на 
МЗ. 

Изследвана популация 
Броят на пациентите, лекувани 

в стоматологични клиники през 
периода на изследване, беше из-
числен чрез използване на три-
месечни отчетени данни през 
2020 г. Приблизителният брой на 
DSM, работещи през периода на 
изследване, е изчислен въз осно-
ва на Националната база данни за 
здравната работна сила.

Общо 1 871 356 пациенти са 
лекувани от 14 825 лдм в пери-
ода 1 май - 30 септември 2020 
г. в дентални клиники. 962 DSM 
са били изложени на 507 SARS-
CoV-2 позитивни пациенти, а 508 
пациенти на 43 SARS-CoV-2 по-
ложителни DSMs, според докла-
дите, получени от МЗ през този 
период. 

Процентът на разпростране-
ние на SARS-CoV-2 в общността 

РИСК ОТ ПРЕДАВАНЕ НА SARS-COV-2 
СЛЕД ЕКСПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА 

СТОМАТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Таблица 1. Кумулативни нива на експозиция и предаване в денталните клиники от 1 май до 30 септември 
2020 г.  

Characteristics Exposure to Positive DSM Exposure to Positive Patient
Number of Exposures 507 (0.03%)* 962 (6.49 %)**
Number of SARS-CoV-2 Positive 43 (0.29 %)** 508 (0.03%)*
Exposure ratio- Average number exposed to one 
positive individual 11.8:1 1.9:1

Number infected following exposure 3 Patients 7 DSMs***
Cumulative Transmission Rate over the study 
period**** 0.6% 0.7%

Ratio Rate (DSM to patient) 1.23 (NS)

Total n (%) Positive DSMs (N=507 Exposures) DSMs exposed to a positive patient 
(N=962 Exposures)

Full PPE 
use

No 38 (8.2%) 144 (15%)
Yes 425 (91.8%)* 797 (85%)*
Missing 44 (8.7% from all) 21 (2.1% from all)

Таблица 2. Използване на ЛПС от DSM Общо n (%) положителни DSMs (N = 507 експозиции) DSMs
*Пълно използване на ЛПС положителен DSM срещу DSM, изложен на положителен пациент, р <0,05. 5.
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(на 100 000) се изчислява в об-
щото население на всеки първи 
месец, като се използва броят на 
новите случаи, съобщени в базата 
данни на СЗО COVID-19, за да се 
оцени инфекцията ниво в общ-
ността през периода на обуче-
ние. Идентично изчисление беше 
извършено за случаи, съобщени 
в стоматологичната обстановка 
(дентален пациент и стоматоло-
гичен персонал).

Данни и 
статистически анализ 
Доклади за експозиции на 

положителни случаи (DSMs и 
дентални пациенти) са записа-
ни в една база данни. Данните 
включват следните подробности: 
национален идентификационен 
номер на индекси и експонира-
ни индивиди, дата на експози-
ция, посока на експозиция (по-
ложителен пациент или DSM) 
и употреба на ЛПС. Анализът е 
извършен отделно за две групи: 
DSMs, изложени на положителни 
пациенти, и пациенти, изложени 
на положителни DSMs. Изчисля-
ва се и средният брой дни между 
експозицията по време на дентал-
ното лечение и диагностиката на 
SARS-CoV-2. Месечната и куму-
лативната експозиция и честотата 
на предаване в стоматологичните 
заведения (на 100 000) и 95% ин-
тервали на проверка бяха изчис-
лени и сравнени с процента на 
заболеваемост сред населението. 
Описателен статистически ана-
лиз беше извършен с помощта на 
SAS версия 9.4. Изчисляват се ре-
зултатите от хи-квадрат и се оп-
ределя ниво на значимост от 5%.

РЕЗУЛТАТИ 

Процентът на заболеваемост 
от SARS-CoV-2 (на 100 000) в на-
селението се е увеличил от 14,04 
през май до 485,88 през юли и до 
1301,56 през септември. Процен-
тът на честота след експозиции в 
дентални клиники е нисък както 
за DSM, така и за групи пациенти 
и се увеличава от 6,75 и 1,98 през 
май до 141,65 и 6,20 съответно 
през септември. 

Между май-октомври 2020 г. 
са регистрирани 217 668 нови 
случая на SARS-CoV-2 при по-
пулацията с кумулативна честота 
от 2366,58 на 100 000 (95% ДИ 
2356,64-2376,52), докато кумула-
тивната честота на DSM е 290,05 
(95 % CI 203.36-376.74) и за 
стоматологични пациенти 27.15 
(95% CI 24.79-29.51). На практи-
ка няма разлика в кумулативната 
скорост на предаване между DSM 
и пациентите 

962 DSM осигуриха стомато-
логично лечение на 508 SARS-
CoV-2 позитивни асимптоматич-
ни пациенти, което доведе до 
съотношение на експозиция от 
1,9: 1. От тях е установено, че 7 (4 
зъболекари и 3 асистенти) са за-
разени след експозиция в стома-
тологичните заведения (0,7% ку-
мулативна скорост на предаване 
през периода на изследване). 507 
пациенти са лекувани с 43 SARS-
CoV-2 положителни асимптома-
тични DSM, което води до съот-
ношение на експозиция от 11,8: 1. 
От тях е установено, че 3 паци-
енти са заразени с SARS-CoV-2 
след експозиция на положителен 
DSM (1 зъболекар и 2 асистен-
ти), с 0,6% кумулативна скорост 
на предаване през периода на из-
следване. Не са докладвани други 
експозиции по време на епидеми-
ологичните проучвания за DSMs 
и пациентите, положителни след 
експозиция. 

Таблица 1. Кумулативни нива 
на експозиция и предаване в ден-
талните клиники от 1 май до 30 
септември 2020 г. Характерис-
тики; Излагане на положителен 
DSM; Излагане на положителен 
пациент; Брой експозиции 507 
(0,03 %)* 962 (6,49 %) ** Брой 
на SARS-CoV-2 положителни 43 
(0,29 %) ** 508 (0,03 %)* Кое-
фициент на експозиция; Среден 
брой, изложени на един положи-
телен индивид 11.8: 1 1.9: 1 Брой 
заразени след експозиция 3 па-
циенти 7 DSM *** Кумулативен 
процент на предаване през пери-
ода на изследване **** 0,6% 0,7% 

Съотношение (DSM към пациент) 
1,23 (NS) *От приблизителния 
общ брой на стоматологичните 
пациенти. ** От прогнозния общ 
брой DSMs. *** 4 зъболекари и 3 
членове на зъболекарския екип. 
**** От общия брой експозиции. 
Средният брой дни между екс-
позицията и диагнозата SARS-
CoV-2 на индекса е 5,3 (SD = 5,9) 
със средна стойност от 4 дни. 
Някои от положителните инди-
види са имали само незначителни 
неспецифични симптоми. Не са 
получени съобщения за хоспита-
лизации за DSM или пациенти. 
Всички DSM/пациенти се само-
изолираха и бяха лекувани. 

Всички „индексни случаи“ са 
безсимптомни или с неспецифич-
ни симптоми, когато разкриват 
други индивиди. Положителни 
резултати от пациенти или DSM 
са докладвани ретроспективно 
след излагане на положителни 
индивиди. По време на доклада 
всички положителни индивиди 
са имали незначителни симпто-
ми или са били безсимптомни и 
всички са били лекувани в общ-
ността.

Използване на ЛПС 
Повечето DSM съобщават за 

пълно използване на ЛПС. Ус-
тановена е малка разлика между 
двете DSM групи: положителни 
DSM и DSM, изложени на поло-
жителни пациенти (Таблица 2). 

Таблица 2. Използване на ЛПС 
от DSM Общо n (%) положител-
ни DSMs (N = 507 експозиции) 
DSMs, изложени на положителен 
пациент (N = 962 експозиции) 
Пълна употреба на ЛПС № 38 
(8,2%) 144 (15%) Да 425 (91,8%)* 
797 (85%)* Липсва 44 (8,7% от 
всички) 21 (2,1% от всички)  

ДИСКУСИЯ 

Пандемията от SARS-CoV-2 
създаде значителен риск за всич-
ки, работещи в сферата на здра-
веопазването, с повишен риск от 
инфекция в сравнение с общото 
население. Често се смята, че зъб-
ните протези са възможен портал 
за разпространение на патогени. 
Ограничен брой проучвания са 
установили, че рискът от пре-
даване на SARS-CoV-2 в стома-

тологичните клиники е много 
нисък, но в момента има оскъд-
ни данни относно двупосочното 
предаване на SARS-CoV-2 меж-
ду пациенти и DSM по време на 
орална грижа. Въпреки стрикт-
ното спазване на указанията за 
контрол на инфекцията, напр. 
скрининг и триаж на пациенти, 
SARS-CoV-2 представлява осо-
бен проблем поради възможност-
та за разпространение на вируса 
чрез асимптоматични/пресимп-
томни индивиди [12]. Опитахме 
се да оценим риска от предаване 
на SARS-CoV-2 в рамките на сто-
матологичната обстановка както 
за DSM, така и за пациентите, за 
да преценим дали стоматологич-
ните грижи могат да продължат 
да се осигуряват безопасно при 
спазване на указанията за кон-
трол на специфична за пандемия 
инфекция. Асимптоматичните/
предсимптомните пациенти и 
DSM, заразени с SARS-CoV-2, 
са потенциални източници на 
предаване в стоматологичните 
клиники. Неотдавнашно проуч-
ване, проведено през 2020 г. сред 
31 центрове за дентална помощ 
в Шотландия, установи, че про-
центът на положителност сред 
безсимптомните скринирани сто-
матологични пациенти е пропор-
ционален на разпространението в 
общността и отразява основното 
разпространение по това време. 
Подобно на това, ние открихме в 
нашето проучване, че процентът 
на експозиция на асимптоматич-
ни/пресимптомни SARS-CoV-2 
позитивни пациенти в стоматоло-
гичните клиники от май до октом-
ври 2020 г. нараства с увеличава-
нето на нивото на инфекция сред 
населението. Нашето проучване 
установи много ниско предава-
не на вируса от асимптоматич-
ни/пресимптомни SARS-CoV-2 
позитивни пациенти и DSM в 
стоматологичната обстановка. 

Въпреки че причинно след-
ствената връзка не може да бъде 
определена абсолютно, тъй като 
има и други потенциални и ве-
роятно неизвестни начини на ин-
фекция извън стоматологичната 
обстановка, трябва да се вземе 
предвид високата ефективност на 
националната система за епиде-
миологични изследвания. 

Епидемиологичните изслед-
вания бяха проведени във всеки 
положителен случай и положиха 
големи усилия да получат раз-
умна хипотеза за най-вероятния 
източник на предаване. Средният 
и средният брой дни от експози-
цията до диагнозата подкрепя би-
ологичната правдоподобност по 
отношение на индексните случаи 
в нашето проучване. Трябва да 
се отбележи, че почти идентичен 
риск от инфекция с COVID-19 за 
доставчиците на стоматологич-
ни услуги и стоматологичните 
пациенти произтича от различ-
на степен на експозиция. Докато 
средно 1,9 DSM са били изложе-
ни на един положителен за коро-
навирус пациент, един положите-
лен DSM е бил в контакт с 11,9 
пациенти. Въпреки това, рискът 
от предаване след експозицията е 
много нисък за двете групи и по 
-нисък от основния процент на 
заболеваемост сред населението 
през периода на изследване. Като 
се има предвид възможността ня-
кои от случаите да са настъпили 
извън стоматологичната обста-

новка, рискът всъщност може да 
бъде дори по-нисък от този, от-
крит в нашето проучване. 

Може да се предположи, че 
спазването на насоките за кон-
трол на инфекциите може зна-
чително да намали риска от 
предаване в стоматологичните 
заведения, както е показано в 
скорошно проучване, проведено 
сред здравните работници, което 
установи, че спазването на указа-
нията за контрол на инфекциите, 
включително употребата на ЛПС, 
може да е допринесло за намаля-
ване риск от предаване по време 
на предоставянето на здравни 
грижи. Нашите констатации от-
носно високото използване на 
ЛПС са подобни на други проуч-
вания, проведени сред други чле-
нове на медицинския екип. 

Някои от DSM съобщават за не-
пълно използване на пълна ЛПС 
за цялата продължителност на ле-
чението, което може да се обясни 
с трудностите при адаптацията 
към определени компоненти на 
ЛПС и с относителния диском-
форт и проблеми с видимостта по 
отношение на защитата на очите. 
Констатациите също показват по-
голямо използване на пълна гама 
от ЛПС от положителни DSM, но 
отклоненията в отчитането, не 
могат да бъдат изключени тук. 
Независимо от това, по отно-
шение на броя на експозициите, 
беше разумно да се предположи, 
че отклонението на отчитане е 
минимално, тъй като докладите 
за експозицията на SARS-CoV-2 
позитивни индивиди се изпра-
щат постоянно на МЗ седмично, 
а процентът на експозиция се 
наблюдава в стоматологичните 
заведения  и отразява основно-
то ниво на инфекция в страната 
през периода на изследване. По-
лучените данни бяха потвърдени 
спрямо националната база данни 
на МЗ COVID-19 (резултати от 
PCR тестове в оторизирани ла-
боратории). Официалните дати 
на диагностика на положител-
ни индивиди бяха получени от 
базата данни, за да се установи 
биологичната правдоподобност 
на предаването. Разбирането на 
предаването в стоматологичните 
условия на заразата с коронави-
руста инфекция е наложително.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рискът от предаване на 
SARS-CoV-2 в стоматологич-
ната обстановка е нисък, а 
придържането към национал-
ните насоки за контрол на ин-
фекцията е високо. Отделните 
дентални грижи бяха безопасно 
доставени по време на панде-
мията. Независимо от това тряб-
ва да се извършва непрекъснат 
мониторинг на експозициите и 
предаванията поради постоян-
но променящата се епидемио-
логична ситуация с появата на 
нови варианти. Програмата за 
ваксинация може допълнително 
да намали риска от предаване. 
Бъдещите изследвания трябва да 
включват оценка на нови страте-
гии за допълнително намаляване 
и евентуално елиминиране на 
предаването на SARS-CoV-2 в 
стоматологичните условия. 
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Прегледа се консолиди-
рания доклад от гене-
ралния директор

Припомниха се резолюции 
WHA60.17 (2007) относно орал-
ното здраве: план за действие 
за насърчаване и интегриране 
на превенция на заболяванията, 
WHA69.3 (2016) относно глобал-
ната стратегия и план за действие 
при застаряване на населението и 
здравеопазването му; 2016–2020: 
към свят, в който всеки може да 
живее дълъг и здравословен жи-
вот, WHA72.2 (2019) относно пър-
вичната здравна помощ; и реше-
ние WHA72 (11) (2019) относно 
последващите действия по поли-
тическата декларация на третото 
заседание на високо равнище на 
Общото събрание за предотвра-
тяване и контрол на незаразните 
болести и WHA73 (12) (2020) за 
Десетилетието на здравословното 
остаряване 2020–2030 г .;

Взе се под внимание и Програ-
мата за устойчиво развитие за 2030 
г., по-точно Цел за устойчиво раз-
витие 3 (Осигуряване на здраво-
словен начин на живот и подобря-
ване на благосъстоянието за хората 
от всяка възраст) и признаване на 
важните общи положения между 
оралното здраве и другите цели за 
устойчиво развитие, включително 
Цел 1 (Изкореняване на крайната 
бедност във всичките ѝ форми и 
разпространение), цел 2 (Изко-
реняване на глада, постигане на 
продоволствена сигурност, подо-
бряване на хранене и насърчаване 
на устойчивото земеделие), цел 4 
(Осигуряване на приобщаващо и 
равноправно качествено образова-
ние и насърчаване на възможност-
ите за учене през целия живот) и 
цел 12 (Осигуряване на устойчиво 
потребление и модели на произ-
водство);

Припомни се политическата де-
кларация от заседанието на високо 
равнище на Общото Събрание на 
тема Превенция и контрол на не-
инфекциозните заболявания (2011 
г.), която признава, че оралните 
заболявания представляват  се-
риозно предизвикателство и биха 
могли да се възползват от общите 
мерки, предприети за справяне с 
незаразните болести;

Припомни се също така полити-
ческата декларация от срещата на 
високо равнище относно универ-
салното здравно покритие (2019), 
включително ангажимента за за-
силване на усилията за включване 
на оралното здраве като част от 
универсалното здравно покритие;

Спомена се Конвенцията от Ми-
намата за живака (2013), глобалния 
договор за защита на човешкото 
здраве и околната среда от антро-
погенни емисии и изпускания на 
живак и живачни съединения, при-
зоваващи за постепенно намаля-
ване на използването на дентална 
амалгама, като се вземат предвид 
локалните условия в контекста на 
международните насоки; и призна-
вайки, че трябва да се разработи 
жизнеспособен заместващ матери-
ал чрез фокусирани изследвания;

Докладва се, че оралните забо-
лявания са широко разпростра-
нени, като от тях са засегнати 3,5 
милиарда души, както и фактът, 
че оралните заболявания са тясно 
свързани с редица незаразни бо-
лести, което води до значителна 
здравна, социална и икономиче-
ска тежест 1 и че въпреки че има 
забележими подобрения в някои 
страни, тежестта на лошото орал-

но здраве остава, особено сред най 
-уязвимите членове на общество;

Отбеляза се, че нелекуваният 
зъбен кариес при постоянни зъби 
засяга 2,3 милиарда души, пове-
че от 530 милиона деца страдат 
от нелекуван зъбен кариес на 
млечни зъби и 796 милиони хора 
са засегнати от пародонтални 
заболявания; 2 беше споменато 
и че нивата на ранен кариес на 
млечните зъби са най -високи 
сред уязвимите групи; и беше от-
белязано, че тези състояния са до 
голяма степен предотвратими;

Отбеляза се също, че ракът на 
устната кухина е сред най -раз-
пространените ракови заболя-
вания в света водещ до 180 000 
смъртни случая всяка година, 3 
и че в някои страни те предста-
вляват най-много смъртни слу-
чаи, свързани с новообразувания 
сред мъжете;

Отбеляза се допълнително ико-
номическата тежест, дължаща се 
на влошеното здраве на устната 
кухина и оралните заболявания в 
световен мащаб, възлизащи на 545 
милиарда щатски долара преки и 
косвени разходи, 4което нарежда 
лошото орално здраве сред забо-
ляванията, асоциирани с най-го-
леми обществени разходи каквито 
са диабетът и сърдечно -съдовите 
нарушения;

Взе се под внимание, че лошото 
състояние на оралните структури, 
освен болка, дискомфорт, липса на 
благополучие и влошено качест-
вото на живот, води до отсъствия 
от училище и пропуснати работни 
дни, 5 които  от своя страна водят 
до пропуски в обучението и вло-
шена производителност;

Изрази се загриженост за ефек-
та от лошото здраве на устната 
кухина върху качеството на живот 
и здравословното стареене в кон-
текста на физическото и психиче-
ското здраве; отбеляза се, че вло-
шеното орално здраве е редовна 
причина за пневмония при хората в 
напреднала възраст, особено тези, 
настанени в центрове от семеен 
тип, и за хората с увреждания;

Отбеляза се, че лошото здраве 
на устната кухина допринася зна-
чително за влошаване на общото 
здравословно състояние, тъй като 
се счита, че инициира или споделя 
общи рискови фактори със сърдеч-
но -съдовите заболявания, диабе-
тът, неоплазмите, пневмонията и 
преждевременното раждане6

Отбеляза се, че заболяването, 
известно като нома , започващо с 
некротизираща улцера в устната 
кухина, е фатално за 90% от за-
сегнатите деца, живеещи в бедни 
общности, най -вече в някои ре-
гиони в Африка, и води до инва-
лидност през целия живот и често 
социална изолация;

Съществуват притеснения, че 
тежестта на лошото орално здраве 
отразява значителните неравен-

ства между държавите и между 
населението в рамките на дадена-
та страна, непропорционално се 
засягат страните с ниски и средни 
доходи, засягащи най-вече хора 
от по -нисък социално -икономи-
чески произход и други рискови 
групи, като например лица, които 
не могат адекватно да поддържат 
сами оралната си хигиена поради 
възрастта или увреждането си;

Призна се, че има множество 
рискови фактори, които оралните 
заболявания споделят с незаразни-
те болести, като употреба на тю-
тюн, злоупотреба с  алкохол, висок 
прием на прости захари и лоша хи-
гиена и следователно е необходимо 
да се приложат интегрирани стра-
тегии за промоция, профилактика 
и подобрение на оралното здраве  в 
контекста на  политиките, касаещи  
незаразните болести;

Призна се, че адекватният при-
ем на флуориди играе важна роля 
в развитието на зъбите и при про-
филактиката на зъбния кариес;  
признава се необходимостта от 
смекчаване на неблагоприятните 
ефекти от прекомерната флуори-
дизация на водни източници върху 
развитието на зъбите;7

Изразиха се притеснения от-
носно потенциалното въздействие 
върху околната среда, причинено 
от използването и обезвреждане-
то на съдържаща живак дентална 
амалгама, и използването на ток-
сични химикали за проявяването 
на рентгенови снимки;

Изрази се загриженост относно 
факта, че денталните услуги са 
сред най -засегнатите основни 
здравни услуги поради панде-
мията COVID-19, като 77% от 
страните съобщават за частично 
или пълно прекъсване в предос-
тавянето на тези услуги;

Подчерта се значението на орал-
ното здраве през целия живот- от 
бременността на майката и ражда-
нето на детето, както и адресиране-
то на споделени рискови фактори;

Отбелязва се, че редица заболя-
вания на устната кухина и зъбите 
могат да послужат като индикато-
ри за неглижиране и тормоз, осо-
бено при пациентите в детска въз-
раст и че специалистите по орално 
здраве могат да допринесат за от-
криването на насилие над деца,

1. НАСТОЯВА се  държавите 
-членки, в контекста на локалните 
си обстоятелства:

(1) да идентифицират и да се 
справят с ключовите рискови фак-
тори водещи до влошено орално 
здраве и свързаните с него теже-
сти;

(2) да насърчават интегрирането 
на оралното здраве в техните нацио-
нални политики, включително чрез 
насърчаването на междуведомстве-
на и междусекторна работа;

(3) да преориентират тради-

ционният лечебен подход, който 
е основно симптоматичен, и да се 
премине към превантивен промо-
ционален подход с идентифици-
ране на рисковете с цел постигане 
на навременна, изчерпателна и 
приобщаваща грижа, като се взе-
мат предвид всички заинтересо-
вани страни, които допринасят за 
подобряването на оралното здраве 
на населението с положително въз-
действие върху цялостното здраве;

(4) да потенцират разработва-
нето и прилагането на политики 
за насърчаването на ефективни 
работни модели, касаещи предос-
тавянето на орални здравни грижи;

(5) да улеснят разработването и 
прилагането на системи за ефек-
тивно наблюдение и мониторинг;

(6) да картографират и просле-
дяват концентрацията на флуориди 
в питейната вода;

(7) да се подобри предоставяне-
то на услуги за орално здраве като 
част от пакета за общи здравни ус-
луги, които осигуряват универсал-
но здравно покритие;

(8) да работят за подобряване на 
оралното здраве в световен мащаб 
чрез създаване на среда, благопри-
ятна за здравето на устната кухи-
на, като се редуцират рисковите 
фактори, осигури се система за 
осигуряване на качествено орално 
здравеопазване, както и повишава-
не на обществената осведоменост 
относно нуждите и ползите от 
здрави уста и зъби;

2. ПРИЗОВАВАТ се държавите 
-членки:

(1) да определят политики, пла-
нове и проекти свързани с орално-
то здраве, за управление на гри-
жите за оралното здраве, според 
визията и политическите програми 
в здравеопазването, прогнозирани 
за 2030 г., в които  здравето на уст-
ната кухина се счита за неразделна 
част от общото здраве, отговаря-
ща на нуждите и изискванията на 
обществеността за добро орално  
здраве;

(2) да засилят  междусекторното 
сътрудничество в ключови среди, 
като училища, общности и работ-
ни места за насърчаване на добри-
те навици и здравословния начин 
на живот, интегриращи учителите 
и семейството;

(3) да позволят на специали-
стите по орално здравни грижи да 
откриват  потенциални случаи на 
неглижиране и насилие  и да им се 
предоставят подходящите и ефек-
тивни средства да съобщават за та-
кива случаи на съответните служ-
би според националния контекст;

3. ИСКА се генералният дирек-
тор:

(1) да разработи, след консулта-
ции с държавите -членки,  до 2022 
г. проект на глобална стратегия за 
борба с оралните заболявания, съ-
образен с Глобалния план за дейст-
вие за превенция и контрол на не-
инфекциозни болести 2013–2030 г. 
и стълбове 1 и 3 на тринадесетата 
генерална програма на СЗО, който 
да бъде разгледан от ръководните 
органи на СЗО през 2022 г.;

(2) да превърне тази глобал-
на стратегия до 2023 г. в план за 
действие за постигане на общест-
вено орално  здраве, включително 
да разработи рамка за проследява-
не на напредъка с ясни измерими 
цели, които трябва да бъдат по-
стигнати до 2030 г., стратегията 
трябва да обхване налагането на  
контрол върху употребата на тю-
тюн, дъвченето на бетелов орехи 
арека и употребата на алкохол, 
както  и обществена дентална гри-

жа, промоция на оралното здраве 
и обучение, превенция и базови 
лечебни грижи - осигуряване на 
основата за постигане на орал-
но здраве, при условие, че няма 
лица, необхванати от тази грижи; 
този план за действие също тряб-
ва отразява използването на въз-
можностите, които съвременните 
цифрови технологии предоставят 
в областта на телемедицината и те-
лезъболечението;

(3) да се разработят технически 
насоки за екологично чиста и по-
малко инвазивна дентална меди-
цина, които да подкрепят страните 
в прилагането на Конвенцията от 
Минамата за живак, включително 
подпомагане на програмите за пре-
венция;

(4) да продължи да актуализира 
техническите насоки, за да гаран-
тира безопасни и непрекъснати 
дентални услуги, включително при 
извънредни ситуации;

(5) да се разработят стратегии 
за „най -добра покупка“ за орално 
здраве, като част от актуализира-
ното допълнение 3 към Глобалния 
план за действие на СЗО за превен-
ция и контрол на незаразните боле-
сти и интегриран в интервенцион-
ния сборник на СЗО UHC;

(6) да се включи заболяването 
нома в планирания процес на пре-
разглеждане на СЗО за 2023, за 
да се прегледа класификацията на 
болестите болестите, включени в 
пътната карта за неглижирани тро-
пически заболявания 2021–2030 г.

(7) да докладва за напредъка и 
резултатите до 2031 г. като част от 
консолидирания доклад за незараз-
ни болести, в съответствие с пара-
граф 3 (е) от решение WHA72 (11). 

Седмо пленарно заседание, 
31 май 2021 г.

Превод от английски език: 
д-р Й. Йонкова

1 Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years lived with 
disability for 354 diseases and injuries 
for 195 countries and territories, 1990–
2017: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2017. Lancet 
2018; 392: 1789–1858. doi: 10.1016/
S0140-6736(18)32279-7. 

2 Global Burden of Disease 2017 Oral 
Disorders Collaborators, Bernabe E, 
Marcenes W et. al. Global, regional, and 
national levels and trends in burden of oral 
conditions from 1990 to 2017: A systematic 
analysis for the Global Burden of Disease 
2017 study. J Dent Res. 2020;99(4):362–
73. doi: 10.1177/0022034520908533.

 3 International Agency for Research on 
Cancer, Global Cancer Observatory. Lip, 
oral cavity, December 2020. (available at 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/
cancers/1-Lip-oral-cavity-fact-sheet.pdf, 
accessed 5 May 2021).

 4 Righolt AJ, Jevdjevic M, Marcenes 
W, Listl S. Global-, regional-, and country-
level economic impacts of dental diseases 
in 2015. J Dent Res. 2018;97(5):501–7. 
doi: 10.1177/0022034517750572.

 5 Peres MA, Macpherson LMD, 
Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur 
MR, Listl S, Celeste RK, GuarnizoHerreño 
CC, Kearns C, Benzian H, Allison P, 
Watt RG. Oral diseases: a global public 
health challenge. Lancet. 2019 Jul 
20;394(10194):249–60. doi: 10.1016/
S0140-6736(19)31146-8. 

6 Seitz MW, Listl S, Bartols A, Schubert 
I, Blaschke K, Haux C, et al. Current 
Knowledge on Correlations Between 
Highly Prevalent Dental Conditions and 
Chronic Diseases: An Umbrella Review. 
Prev Chronic Dis 2019; 16:180641. doi: 
10.5888/pcd16.180641.

7 Petersen PE, Lennon MA. Effective 
use of fluorides for the prevention 
of dental caries in the 21st century: 
theWHO approach. Community Dent 
Oral Epidemiol 2004; 32: 319–21. doi: 
10.1111/j.1600-0528.2004.00175.x.

ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ ПО СВЕТА
Седемдесет и четвъртата Световна здравна асамблея

Денталните услуги са сред най-засегнатите основни здравни услуги 
поради пандемията COVID-19, като 77% от страните съобщават за частично или пълно 

прекъсване в предоставянето на тези услуги
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Комитетът за лекарствени проду-
кти в хуманната медицина (CHMP) 
към ЕМА стигна до заключението, 

че допълнителна доза от ваксините сре-
щу Covid-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и 
Spikevax (Moderna) могат да бъдат приложе-
ни на хора със силно отслабена имунна сис-
тема поне 28 дни след като им е поставена 
втората доза.

 Тази препоръка идва в резултат на проучва-
ния, които са показали, че допълнителна доза 
от тези ваксини повишава способността за 
образуване на антитела срещу вируса, който 
причинява Covid-19, при пациенти с органна 
трансплантация с отслабена имунна система.

Въпреки, че няма преки доказателства, 
че способността да се образуват антитела 
при тези пациенти е създала защита срещу 
Covid-19, се очаква, че допълнителната доза 
ще повиши защитата поне при някои пациен-
ти.

 ЕМА ще продължава да проследява всички 
появили се данни във връзка с нейната ефек-
тивност. Продуктовата информация на двете 
ваксини ще бъде актуализирана, за да включи 
тази препоръка. 

Важно е да се направи разлика между до-
пълнителна доза при хора с отслабена имунна 
система и бустер доза при хора с нормална 
имунна система.

 По отношение на последните, CHMP е из-

вършил оценка на данни за Comirnaty, които 
показват повишение на нивата на антитела 
при прилагане на бустер доза около 6 месеца 
след втората доза при хора на възраст от 18 до 
55 години.

 Въз основа на тези данни CHMP прави 
заключение, че прилагането на бустер дози 
може да се обмисли най-малко 6 месеца след 
втората доза при хора на 18 години и по-въз-
растни.

 Прилагането на бустер дози ще следва 
официалните препоръки на национално ниво, 
дадени от органите по обществено здраве, 
предвид последните получени данни за ефек-
тивност и всички съображения по отношение 
на безопасността.

 Рискът от възпалителни заболявания на 
сърцето или други много редки нежелани 
реакции след поставяне на бустер доза не е 
известен и се проследява внимателно. Както 
при всички лекарства, ЕМА ще продължава 
да преглежда всички данни за безопасност и 
ефективност на ваксината.

 За Comirnaty, повече информация относно 
препоръките за прилагането на бустер дози 
ще бъде налична в актуализираната продукто-
ва информация.

 За Spikevax, СНМР към момента оценява 
данните в подкрепа на приложението на бус-
тер доза. След приключване на оценката EMA 
ще съобщи резултата

ЕМА: ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА ОТ 
ВАКСИНИТЕ НА PFIZER И MODERNA 

МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ НА ХОРА 
С ОТСЛАБЕНА ИМУННА СИСТЕМА
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ИЗВЪН КАБИНЕТА

"ВЕГЕТАРИАНЕЦ" 

Питам го веднъж:
- Стефчо бе, че какво, та-

кова, си отпаднал в телосло-
жението и бузите ти залесени 
тук-там на участъци?

- Аз - кай, - бай Димо - тъй 
си живея, такова ми е - кай - 
убеждението. По природата се 
водя - кай.

- Ама не се ли храниш - ду-
мам, - не похапнуваш ли си 
повечко, та си се източил като 
бобена вейка?

- Храня се, похапвам си, ама 
месо не ям и каквото взема - 
сурово го вземам. С плодове 
- кай, - със зеленчуци, с ядки 
и сокове поддържам живо-
та. Орехи ям - казва - много, 
защото те са четири пъти по-
хранителни от месото, четири 
пъти - от яйцата и повече от 
десет пъти - от млякото. Имат 
си - кай - и тлъстините, и заха-
рите, и белтъците.

Ха сега, де! Орех с белтък!
- Е, хубаво - казвам, - су-

рови ги ядеш, ама боб суров 
може ли да се яде? Картофи 
ядат ли се. Сурови тикви, да 
речем, само прасетата, да про-
щаваш, такова...

- Тъй - казва, - сурови си ги 
ям, защото огънят - кай - ги 
разваля. Променя им - кай - 
химическия и енергическия 
състав, и ги прави - кай - по-
мъчно смилаеми.

И това не бях чувал, и това 
научих! Бря, пуста наука, бря! 
П обърка ни хубавите момче-
та и вер селям. 

Питам после поп Еня вярно 
ли е, дето го разправя.

- Вярно е - кай. Не му знам 
- кай - каква вяра изповядва, 
съботник ли е, от жълтото 
братство ли е, ама и хляб не 
яде, а кълве житото като ми-
сирек. Леля му Райна разпра-
вяла на попадията. Сурово 
го кълвял, или пък го топял 
в студена вода и го джвакал 
като дъвка, песоглавецът му 
с песоглавец! Сохрани Боже!

- Един ден - кай, - като гле-
дал как сладко пасат конете 
люцерната в хаджи Дончова-
та ливада, да вземе да се на-
мъкне и той, че да нагъва лю-
церна, да нагъва, додето му се 
издул коремът като на малко 
циганче, кога яде варени тик-
ви. Щял да се пукне момъкът 
и да експлодира без малко.

Разтривали го, церили го, 
хеле му преминало.

- А бре, майка - думала му 
кака Деля, - ами че може ли 
тъй като добитъка?...Ами че 
хайде, да речем, прияло ти 
се е люцерна, ами че посоли 
си я малко, полей си я с оцет 
отгоре, че тогава! А то тъй на 
какво прилича?

Чудомир

(Бел. ред. С уважение към 
избора на всеки за хранителен 
режим)

Лауреатите "разпознават критични липс-
ващи звена в разбирането ни за сложната 
игра между сетивата ни и околната сре-

да".
Работата на двамата показва как топлината, 

студът и механичните сили могат да задействат 
нервните импулси, които "ни позволяват да въз-
приемем околния свят и да се адаптираме към 
него". Новото познание се използва за лечения 
на множество заболявания и състояния, вклю-
чително хронична болка.

УСЕЩАНЕ ЗА ТОПЛИНА

"Тази година наградата е свързана със спо-
собността ни да усещаме температура и допир. 
Представете си, че ходите боси в лятна сутрин, 
можете да усетите слънцето, бриза и повърх-
ността под краката ви... соматосензорите не-
прекъснато пренасят информация от кожата 
и тъканите ни свързват вътрешния и външния 
свят", обясни Патрик Ернфорс. 

Той даде и пример със сложната система, коя-
то носи на човека информация колко топла е ча-
шата кафе, от която пие човек, и всякакви други 
ежедневни дейности.

Въпросът е как нервната система може да 
отчете топлината и допира и как да превърне 
физическите стимули в биологичен сигнал. 
"Идентичността на тези рецептори беше неиз-
вестна до тазгодишното откритие."

Лютите чушки, които носят силни, дори бо-
лезнени усещания, са ключови за постигането 
му. Джулиъс изследва въздействието на капсаи-
цина, компонент на лютите чушки, който създа-
ва усещането за парене, за да открие нервните 
окончания на кожата, които реагират на горе-
щина.

Проучва фрагменти от ДНК, които търсят ре-
цептора за взаимодействието ѝ с устната кухи-
на, и откриват специален протеин, изследвайки 

как той реагира на топлина.
По-късно Джулиъс и Патапутян, независимо 

един от друг, откриват и рецептор за студ на 
сходен принцип. "Днес знаем, че рецепторни 
канали, активирани при различни температу-
ри", създават механизма за топлина.

Патапутян използва клетки, чувствителни 
на натиск, за да открие нов вид сензори, които 
отговарят на механични стимули в кожата и въ-
трешните органи.

УСЕЩАНЕ ЗА ДОПИР

Екипът на Патапутян междувременно откри-
ва верига от клетки, които произвеждат изме-
рим електрически сигнал, когато отделни клет-
ки биват докосвани с микропипетка. Учените 
допускат йонни канали (участъци от клетъч-
ната мембрана, изградени от сложни белтъци). 
По-късно са разпознати 72 гена, които може 
да съдържат рецепторите, и те се деактивират 
един по един, за да се открие кой точно изпъл-

нява функцията. Накрая той е открит, а с него 
- и йонният канал Piezo1, от гръцката дума за 
натиск, обяснява комитетът.

Следва и Piezo2; и двата директно се активи-
рат, като се упражнява натиск върху клетъчните 
мембрани. Особено Piezo2 се оказва с "основна 
роля в усещането за позиция на тялото и дви-
жението" и необходим за усещането за допир. 
Двата канала също така регулират и "други 
важни физиологични процеси, включително 
кръвното налягане, дишането и контрола на пи-
кочния мехур".

Нобеловата награда за медицина е първата в 
седмицата на наградите, а последната ще бъде 
тази за мир.

За поредна година връчването им няма да се 
състои в Стокхолм на 10 декември, а ще стане в 
страните, където живеят. В Нобеловата седми-
ца от 6 до 12 декември са предвидени различни 
събития и лекции, но те ще бъдат в хибриден 
формат.

КОИ СА ЛАУРЕАТИТЕ

Дейвид Джулиъс е американски физиолог, 
известен с работата си по молекулярните меха-
низми на усещането за болка. Той е професор 
от Калифорнийския университет в Сан Фран-
циско, който започва работата си по изследва-
нето на капсаицина, активната съставка на лю-
тите чушки, още през 1997 г.

Роденият в Ливан през 1967 г. Ардем Па-
тапутян учи в Американския университет в 
Бейрут, преди да емигрира в САЩ през 1986 г. 
Също завършва Калифорнийския университет 
(клетъчна биология), работи в различни изсле-
дователски институти до 2014 г., когато започва 
работа в Медицинския институт "Хауърд Хюз". 
Също от дълги години работи по начина, по 
който сензорите в тялото "превеждат" сигнали-
те от външния свят в тялото.

Мнозина успяват да се опа-
зят от инфекцията, но 
малцина – от ефекта на 

глобалната пандемия. Близо 2 го-
дини след избухването ѝ, какво 
показва практиката – има ли ръст 
на психичните разстройства – след 
или заради COVID-19? Кои са най-
честите тревоги, с които пациен-
тите се обръщат към психиатрите? 
Може ли тежкото преболедуване 
да отключи депресия или тревож-
но разстройство? Как да съхраним 
духа си в условията на „новото 
нормално“? И колко време ще ни 
отнеме, за да се отърсим от ужаса 
на пандемията? 

Тъга, страх, безпокойство, без-
съние, смущения в концентрацията 
и паметта – много от пациентите, 
преборили коронавируса, споде-
лят подобни оплаквания. Това ли 
е „лицето“ на пост-COVID синд-
рома по отношение на психичното 
здраве? 

Това са само част от оплак-
ванията на пациентите. Има не 
само такива, които са боледували 
в миналото от някакви психични 
разстройства, но и новопоявили 
се такива след преболедуване на 
COVID-19. 

Тежестта при боледуването не е 
водеща

Тежестта на коронавирус инфек-
цията невинаги корелира с ефекта 
ѝ върху психиката. Понякога, дори 
и при леко или умерено преболеду-
ване, също се наблюдават по-сери-
озни реакции. Тук значение имат 
индивидуалната чувствителност и 
предразположение към такива раз-
стройства. Но е факт, че пробле-
мите много по-лесно се отключват 
след боледуване от коронавирус. 

Организмът доста отслабва по 
време на боледуването, натрупват 
се много неприятни изживявания, 
които – след време, може би – се 
интерпретират като нещо преми-
нато, но травмиращо – и хората се 
боят. 

По-„крехки“ ли са в хода на 
пандемията хората с вече диаг-
ностицирани психически раз-
стройва – при тях в по-голяма 
степен ли се „разгръща“ пост-
COVID синдромът? 

Тези, които имат вече диагно-
стицирани разстройства, много по-
лесно стигат до рецидив на основ-
ното заболяване. 

Оплакванията не стихват и след 
6 месеца.

Когато е свързан с психични 
симптоми, пост-COVID синдро-
мът отшумява бавно. Понякога 
дори 6-8 месеца не са достатъчни 
да стихнат оплакванията, незави-
симо от прилаганото лечение. 

Близо 2 години след избухва-
нето на пандемията има ръст на 
психичните разстройва, свързани 
с тревожност и депресия, както и 
на обсесивно-компулсивните раз-
стройства, а и на тези от спектъра 
на смесените разстройства. 

Каква е „динамиката на стра-
ховете“, която се наблюдава от 
избухването на пандемията до-
сега? 

Ако на старта ѝ се бояхме от 
неизвестното – и се „люшкахме“ 
между паника и отрицание, къде 
сме днес? Ако преди проявите 
бяха свързани с директен страх 
от тежко боледуване и евентуална 
смърт, сега това някак си отстъпва 
първенството на страховете, свър-
зани с бъдещето като цяло – дали 
ще може да се продължи образова-
нието, например, дали ще може да 
се практикува досегашната работа, 
ако е свързана с някакви ограничи-
телни мерки, и най-вече – умората 
наистина се натрупа. 

COVID-19 буквално отвори „ку-
тията на Пандора“. И логично из-
никва въпросът – колко време ще 
ни отнеме, за да се възстановим 
психически – дори да победим 
вируса? И въобще – възможно ли 
е това или няколко поколения ще 
бъдат белязани от „сянката“ на 
COVID-19 и „новото нормално“? 

„Новото нормално“ изисква 
всъщност да се спазват някои огра-
ничителни мерки, които досущ 
приличат на социална фобия, т.е. 
ограничено общуване. Повечето 
хора предпочитат да водят кому-
никацията си онлайн. Това от своя 
страна води до нещо друго – губят 
се тренингът и способностите да 
се общува директно, залага се само 
на дистанционни форми

При много хора наистина се 
забелязва фонов страх, който е 
породен от притеснението от за-
разяване и разболяване. Въпреки 
това, сякаш и те не са склонни да 
спазват всички ограничения, на-
пример – за носене на маски. При 
тази ситуация няма как поне едно 
поколение напред да не бъде беля-
зано от последиците от цялостната 
ситуация и повсеместното поведе-
ние в света.                                  ДМ

ОТКРИВАНЕТО НА РЕЦЕПТОРИ ЗА 
ТЕМПЕРАТУРА И ДОПИР ДОНЕСЕ 
НА УЧЕНИ НОБЕЛ ЗА МЕДИЦИНА

ПАНДЕМИЧНИ ПСИХОЗИ – ПОСТ-COVID 
ДЕПРЕСИИТЕ И СТРАХОВЕТЕ ОТ ВИРУСА

Нобелова награда за медицина

Изследователите Дейвид Джулиъс и Ардем Патапутян получиха  
Нобеловата награда за медицина или психология за 2021 г. за откриването на 

рецептори за температура и допир в човешкото тяло.

НОВОТО НОРМАЛНО

Как да съхраним духа си в условията на „новото нормално“, когато 
ограничителните мерки приличат на социална фобия
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ПРОДАВА
Продавам апартамент 94м2 със 

статут на дентален кабинет. Са-
мостоятелен вход, частично об-
завеждане, СОД, трифазен ток. 
гр.Варна, ж.к. Вл. Варненчик, тел. 
0888951294

Продавам зъболекарска маши-
на, стол за пациента, Флекс, юнит 
модел Алтернатив. Машината е с 
вграден ултразвуков скалер, възду-
шен микромотор, турбинен шлаух 
със светлина, трифункционална 
ръкохватка и стол за стоматоло-
га. Юнитът е в добро състояние  и 
функционира напълно. Сменена 
е поради обновяване на кабине-
та. Възможност за оглед-Хасково. 
Цена: 2000лв.Тел: 0888 605 918.

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

Продават се 2 бр. китайски ден-
тални юнити с всички екстри - нов и 
употребяван 1 година- гр. Пловдив. 
За повече информация 0888928490.

Продавам узаконен стоматоло-
гичен кабинет, оборудван в ж.к. 
Манастирски ливади –гр. София. 
Състои се от: кабинет, чакалня ,стая 
за автоклавиране, WC за инвалиди. 
Обща площ 50/м2. Цена 117000 €. 
Налични материали и оборудване 
за започване на работа веднага. гр. 
София. GSM: 0888576440

Продавам чешки автоклав 
Екостери. Д-р Георгиев 0887003868

Продавам стоматологична ма-
шина (ЮС-7) в отлично състояние, 
периферия приставки за ел. диагно-
стика и каутеризация. Турбинен на-
конечник; резервни части. Цена:600 
лв. тел: 0878671036 Д-р Божинова

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

Продавам 3 броя работещи ма-
шини Медиа с компресори и пе-
риферия; продавам едър и дребен 
инструментариум; продавам елек-
трокаутер (неизползван); продавам 
механичен скалер NSK ; За въпро-
си и контакт : д-р Карова, Смолян 
- ivi_karova@abv.bg

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

Продавам стоматологична ма-
шина ЮС 7 М, работеща, с компре-
сор. 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 работе-
ща, 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 ма-
шина 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 стро-
ителство: Тухла. Телефон за кон-
такт: 0888 626883  

Продавам стоматологична 
машина ЮС7Медиа в много до-
бро състояние. Д-р Е. Вълчева, 
тел.0888914504 

ДАВА ПОД НАЕМ

Дентален център 2 в ДКЦ 7 - 
гр. София, дава смяна под наем в 
работещ, ремонтиран и оборудван 
дентален кабинет с A-dec юнит. 
Разрешително от РЗИ. Справки тел. 
02/8033951- до 14 ч. и 8033953 - до 
18 ч.

Дава се под наем оборудван зъ-
болекарки кабинет в центъра на гр. 
Стара Загора. За контакти: 0896 70 
50 55

Давам кабинет под наем - 
0885141093

Давам под наем/продавам/ два 
зъболекарски кабинета в идеален 
център на гр. Враца - напълно обо-
рудвани, съвременна техника. тел. 
0878 45 70 43

гр. ВАРНА - Давам под наем 
самостоятелен стоматологичен ка-
бинет в идеален център в гр. Варна. 
Възможно е и заплащане на про-
цент. 0896 81 19 19 д-р Шайкова

Отдава се смяна под наем в де-
нонощен спешен кабинет по ден-
тална 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 каби-
нет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв. ”Про-
слав”, до пощата. За контакти: 0888 
27 02 38 – Иван Бакалов

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

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

Давам смяна под наем в каби-
нет в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 
1, кв. Съдийски, до Германо-бъл-
гарската 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 самос-
тоятелен вход. Kабинетът е в ЖК 
„Тракия“ и е работил като дено-
нощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. 
Асеновград. За контакти: 0877 12 
94 84

Давам под наем напълно обо-
рудван дентален кабинет, страхотна 
локализация, център, обезопасен, 
СОТ. Кабинетът е с разработена 
практика от 20 години. За информа-
ция: 0887 517 426

ТЪРСИ

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

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

Предлагам работно място в раз-
работен кабинет в гр. Сърница на 
млад и амбициозен колега за рабо-
та минимум 3 дни в седмицата. За-
плащането е обвързано с обема на 
извършена работа. За контакти Д-р 
Топчиева 0882 400622

Стоматолог търси по-млад ко-
лега първоначално за втора смяна и 
в последствие да поеме практиката 
му в кабинета, намиращ се в центъ-
ра на София. GSM: 0888 876 692, 
д-р Петров, GSM: 0889550807.

На 17 септември тази година на Национална-
та среща на Българско ортодонтско общество 
в хотел Милениум - София, проф. Мутафчиев 

връчи награда на негово име за най-добра разработка  
на ортодонтска тема за студенти по дентална медицина 
от София, Пловдив и Варна. Темата на конкурса тази 
година беше „Актуални постижения на съвременната 
ортодонтия, които я правят ефективна и харесвана спе-
циалност“. 

Наградата получи Нели Германова. На второ място 

журито класира Йоан Стоев. За първа година бяха да-
дени две трети награди – Александра Подвързачова и 
Диана Димитрова. 

Проф. Мутафчиев поздрави наградените за задълбо-
чените разработка на база богата, осмислена и обоб-
щена информация. За десетата годишнина на наградата 
„Проф. Мутафчиев“ д-р Галин Гаврилов, представител 
на „Академия Валор“, връчи на наградените ваучери за 
отстъпка от 50 до 100 % за участие в курс, провеждан 
в Академията. 

10 ГОДИНИ НАГРАДА  
„ПРОФ. МУТАФЧИЕВ“

Актуални постижения на съвременната ортодонтия,  
които я правят ефективна и харесвана специалност

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

годишнини на д-р Маргарита Велкова и д-р  Спас 
Манушкин,  като им пожелава  здраве, много къс-
мет, лично щастие, истински хора до тях, чудесни 
мигове, много лични и професионални успехи, дъ-
лъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглите 

годишнини на д-р Лилия Логофетова, д-р Васил 
Иванов и д-р Валентин Найденов, като им  желае 
да бъдат здрави, да имат повече поводи за усмивки 
и още много години да се наслаждават на малките, 
но значими неща от живота! 

Д-р Антоанета Тошева 
Председател на РК Враца 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата го-

дишнина на Д-р Фахрие Сабахаттин Юсеин, като и 
желае да бъде здрава, много късмет, лично щастие, 
чудесни мигове и много лични и професионални 
успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите го-

дишнини на Д-р Петя Бориславова Мирчева и Д-р 
Галя Младенова, като им пожелава да бъдат здра-
ви, много късмет, лично щастие, чудесни мигове и 
много лични и професионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

IN MEMORIAM 
Уважаеми колеги,
С прискърбие съобщаваме, че на 26 Септември 

2021 г. почина Професор Цветко Йолов, дългогоди-
шен преподавател във Факултета по дентална ме-
дицина на МУ София и бивш Декан на Факултета.

Поклон пред паметта му!
УС на БЗС

СКРЪБНА ВЕСТ
Уважаеми колеги, 
С болка ви съобщаваме, че на 02.10.2021 г. ни 

напусна Росица Петрова, дългогодишен касиер-
счетоводител на БЗС. 

Тя беше една от нас дълги години и ще я запом-
ним като коректен, точен, усмихнат и всеотдаен 
човек. 

Поклон пред паметта й! 
УС на БЗС

ТЪЖЕН ПОМЕН
С мъка в сърцето съобщаваме за кончината на 

д-р Александър Русев от гр. Тутракан. Той бе дъл-
гогодишен зам.-председател на БЗС в периода: 
1999 г. - 2002 г.; 2002 г.-2005 г., КРЧ.

Сърцат деятел на БЗС и светъл човек.
Вечна му памет!

УС на БЗС изказва съболезнования  
на близките на д-р Русев.

УС на БЗС

IN MEMORIAM
С дълбоко прискърбие съобщаваме за кончината 

на д-р Атанас Влахов.
Д-р Влахов бе изключително уважаван дентален 

лекар, преподавател към Катедра Протетична ден-
тална медицина и деен член към СРК на БЗС.Ще 
го запомним като един много добър, усмихнат и 
качествен човек. Мир на праха му!

Pfizer обяви, че започва проучване за ефекта на свой 
перорален антивирусен препарат за превенция на 
COVID-19 при хора, които са били изложени на вируса, 
предаде Ройтерс.

Компанията ще проучи лекарството, обозначавано 
засега като PF-07321332, при 2660 здрави възрастни 
участници на възраст 18 и повече години, които живеят 
в едно домакинство заедно с човек, при който е налице 
потвърдена симптоматична инфекция COVID-19. Изпит-
ването ще тества PF-07321332, прилагано заедно с ниска 
доза ритонавир – по-стар медикамент, широко използван 

в комбинираните терапевтични схеми за HIV инфекция.
Pfizer и нейните конкуренти Merck и Roche работят 

активно, надявайки се да спечелят надпреварата с вре-
мето и да пуснат първи на пазара антивирусни таблет-
ки срещу COVID-19. Merck и партньорът й Ridgeback 
Biotherapeutics заявиха по-рано този месец, че са запо-
чнали да записват пациенти в късен етап на изпитване-
то на експерименталното си лекарство молнупиравир за 
превенция на коронавирусна инфекция. Pfizer също така 
обяви по-рано този месец, че е започнала изпитване при 
нехоспитализирани симптоматични възрастни пациенти.

PFIZER ТЕСТВА ПЕРОРАЛЕН 
МЕДИКАМЕНТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID
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