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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Витамин А повишава устойчивостта на организма срещу инфекции. Участва в механизмите на зрението и има значение
за запазване целостта на кожата и на лигавиците. Участва в
процесите, обуславящи растежа на тялото и затова се нарича
витамин на растежа. Дефицитът може да се предизвика от
недостатъчност или липса на този витамин в храната или при
недохранване. Поразява се защитната функция на епителната
тъкан, като намалява защитната й функция.

Рядко състояние, което обикновено се
появява по гърба на езика. Може да се
дължи и на вроден дефект с късна проява и
предилекция към мъжкия пол.
Етиология: Възможна е на базата на кандида
албиканс. Предразполагащи фактори са тютюнопушене, носене на подвижни протези,
използване на кортикостероидни спрейове.
Клиника: Безсимптомна, симетрична, добре

ЮБИЛЕЙ

МЕДИАЛЕН РОМБОИДЕН ГЛОСИТ

ОРАЛНИ ПРОЯВИ
ПРИ ХИПОВИТАМИНОЗА

демаркирана еритематозна ромбоидна зона
по средата на гърба на езика, непосредствено пред papillae circumvallate (ангажираща
предните две трети на езика и задната една
трета). Среща се в до 1% от населението.
По-често засяга мъжете на възраст 30-50
години. Обикновено се представя като
окръглена област с дължина около 2-3
сантиметра.

На 13 ноември 2021 г. се навършват 20 години от решението, с което Академичният съвет на МУ-Пловдив основава
нова катедра във ФДМ - Пловдив – Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица. Хронологично
това решение следва разделянето на Катедрата по Терапевтична стоматология, съгласно новите насоки в развитието
на стоматологичното образование в България.
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КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ
И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРАЛНАТА
ЛИГАВИЦА – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЕДИННИ В БИТКАТА СРЕЩУ
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Н

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР
СЪОБЩЕНИЕ НА
РК НА БЗС ВАРНА
УС на РК на БЗС - Варна организира на 22 януари
2022 г. /събота/ Онлайн сесия - ПМОЛДМ

Д-р Николай Шарков: Загубихме много светли личности,
благодарение на COVID-19 и на грешните послания

НФДМ - „МАДАРСКИ
КОННИК“

а 2 ноември, в конферентната зала на Министерството
на здравеопазването, министърът на здравеопазването
д-р Стойчо Кацаров, представители на съсловните организации Български лекарски съюз, Български зъболекарски
съюз, Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на
професионалистите по здравни грижи, както и представители на
национално представителните пациентски организации – Българската асоциация за закрила на пациентите, Национална пациентска организация и Сдружение за развитие на българското
здравеопазване направиха изявления за медиите.
След края на срещата здравният министър д-р Стойчо Кацаров
и представители на съсловни организации в сферата на здравеопазването се хванаха за ръце като символ на единството в битката
срещу "бедствието COVID-19", като призоваха българите да се
ваксинират. Инициативата беше на министъра, а в нея участваха
председателите на Българския лекарски съюз – д-р Иван Маджаров, на Българския зъболекарски съюз – д-р Николай Шарков,
на Българския фармацевтичен съюз - проф. Асена Сербезова, на
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
Милка Василева.
На стр. 2

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

СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА –
ВАРНА ДЕНТ 2022
Организиран от РК на БЗС Варна ще се проведе
на 19 март 2022г. в Аулата на Икономически университет Варна.

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

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА БАЛАНСИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЕТИ ЮБИЛЕЕН
НАУЧЕН КОНГРЕС НА
ФДМ – ПЛОВДИВ

НЗОК работи като търговец, а не в правилната посока – да спаси системата и да дотира.
Ние нямаме почти никакви права за компенсация.
Това заяви д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС, по време на пресконференция в БТА

Н

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

а 3 ноември в пресклуба на БТА се
проведе едночасова пресконференция, организирана от БЛС.
Темата бе: Здравната система има
нужда от повече доверие, комуникация и
баланс.
Участници в пресконференцията бяха:
д-р Иван Маджаров – председател на УС
на Българския лекарски съюз, проф. Асена
Сербезова – председател на УС на Българския фармацевтичен съюз, д-р Светослав
Гачев, зам.-председател на БЗС, Димитър
Маринов – гл.-секретар на Българския
фармацевтичен съюз, Милка Василева,
председателят на БАПЗГ и др.

Представителите на съсловни организации в здравеопазването споделиха вижданията си за проблемите, както и общата им
взаимовръзка в сферата на здравеопазването и медицината у нас.
Д-р Маджаров, в своите встъпителни
думи, говори за солидарната отговорност
за процесите, протичащи в системата на
здравеопазването. Независимо какво се
случва, важно за обществото е да има диалог.
Ние сме заедно, за да кажем, че няма да
позволим от тук нататък някой да се опитва да ни противопоставя едни на други. Да измества баланса в една или друга

ПРОМОЦИЯ
ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА
ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК
2021 Г., ФДМ - СОФИЯ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
ОБНАДЕЖДАВАЩА Е ЛИНИЯТА
НА "ПОДМЛАДЯВАНЕ" НА
СЪСТАВА НА КОЛЕГИЯТА

посока. Ние заедно сме еднакво важни за
пациентите в България. И еднакво трябва
да бъде ценена нашата експертиза и нашия труд.
Модераторът на пресконференцията,
д-р Маджаров, председател на БЛС, даде
думата на д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС.

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”.

20-ТИ ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС
Юбилейният 20-ти научен конгрес ще се
проведе на 16, 17 и 18 юни 2022 г., съгласно решение на УС на БЗС, от проведеното заседание на
16 април 2021 г.

Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАЧЕВ:
БЗС подчертава, че ние всички сме обединени в решаването на проблемите, които възникнаха особено сега, когато кризата
се развихри.
На стр. 2

ТРАДИЦИОНЕН СЕМИНАР
НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ

ИЗВЪН КАБИНЕТА
ОТВЪД АФРИКА –
БОТСВАНА

ПОСТАВЯНЕТО НА
ТРЕТА ДОЗА ВАКСИНА СРЕЩУ
КОРОНАВИРУС НЕ ПРОМЕНЯ
ВАЛИДНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19

В своето приветствено слово към абсолвентите, Деканът на ФДМ - София, подчерта следното: „Вие, възпитаниците на
Факултета по Дентална медицина, сте
призвани да работите за развитието и
престижа на нашата професия, за благото на обществото.

Д-р Емил Сариев: Казвам се Емил Сариев, председател на УС на РК на БЗС
-Смолян. Завърших своето висше образование във факултета по дентална медицина към Медицински университет
"Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна през 2014 г.

Ковид ситуацията ни лиши от богат избор на дестинации. Наложи се да летим
само където може да бъдем посрещнати
в рамките на ограниченията.
Поради тази причина се оказах на път
за Ботсвана, в сърцето на Африка. Пропътуването на летища от Варна...
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На 23, 24 и 25.09.2022г. в Тракийска резиденция
„Старосел” ще се проведе традиционният семинар
на РК на БЗС – Пловдив.

Това се казва в доклад на Европейската комисия
до Европейския парламент и страните членки три
месеца след въвеждането на документа за улесняване на пътуването в ЕС.
Еврокомисията обаче съобщава, че подготвя
промени в сертификата, така че да включи в него
информация за третата доза и за евентуални последващи ваксинации срещу короновирусната инфекция в следващите сертификати.
Засега според доклада "няма спешна нужда от
прилагане на бустерни дози за напълно ваксинирани индивиди в общата популация" с нормална
имунна система, като подсилване на имунитета
може да е необходима само за медицински уязвими
групи като възрастни и хора с потиснат имунитет.
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#EDITORIAL

П

ПРЕЖИВЯЕМОСТ
В МЕТАСВЕТА

реживяемост е способността на някого или на нещо да
оцелее, да остане жив. И да, думата няма множествено
число.
След разрастването на епидемията от спин в Свазиленд средната преживяемост на хората там е спаднала от 60 на 40
години.
Ако доскоро населението в Европа се очакваше да живее около
80-85 години, в развитата част на континента, то колко ли ще живее, ако не излезе от пандемията, а останем в хипотезата на ендемични ковид епидемии и всеки боледува по няколко пъти.
В Испания продължителността на живот през 2020 г. е намаляла
с 1 година и 4 месеца в сравнение с 2019 г. По-слабо засегнати след
пандемията (по този показател) са страни като Япония, Дания и
Коста Рика.
Лекарите алармират и за възможните дълготрайни последствия
след преболедуване от ковид.
Словосъчетания като техническо претоварване, разбирай няма
места в болниците, също са плашещи, поне в момента на четвъртата вълна.
Според въздесъщия Гугъл, който проследява движението на
хората и в България, въпреки четвъртата вълна, населението не
ограничава движението си.
В мрежата се появиха и нови думи, като трансваксър, човек
който не е ваксиниран, но има усещането на ваксиниран. Това последното е в сферата на шегата, разбира се.
В момент, когато човешкият хуманизъм е притиснат до стената,
има и нови грандиозни идеи.
Такава е лансираната идея за Метавселена (Metaverse). Това е
широко понятие, което обикновено се отнася до споделени виртуални среди, до които хората имат достъп чрез интернет. Терминът
може да се отнася до цифрови пространства, които са направени
по-реалистични чрез използването на виртуална реалност (VR)
или разширена реалност (AR).
Някои хора също използват думата metaverse, за да опишат светове в онлайн игрите, където потребителите имат герой, който
може да се разхожда и да взаимодейства с други играчи.
Терминът е популярен в Силициевата долина, като Microsoft
също споменава сближаването на цифровия и физическия свят.
Популярната детска игра Roblox, която дебютира на Нюйоркската фондова борса през март, се описва като компания за метавселена. Fortnite на Epic Games също се счита за част от метавселената.
Музикантите могат да правят виртуални концерти в рамките
на тези платформи. Например, през септември милиони хора гледаха как певицата Ариана Гранде виртуално пее във Fortnite.
Най-големите модни компании в света също експериментират
с изработването на виртуални дрехи, които аватарите на хората
могат да носят в метавселенска среда.
За промените във Фейсбук разбраха вече всички. Компанията
се ребрандира под името „Мета“, за да се фокусира върху своята
идея за метавселената, където човек ще изостави екраните и ще
изпита ефекта от присъствието си във виртуалната реалност.
Самата дума „meta” идва от гръцки и означава „след“.
Интересно е и новото лого, което използва като знак лентата на
Мьобиус (лист на Мьобиус). Тя е тризмерна конструкция, образувана от дълга правоъгълна лента, която се усуква по дължина
на 180 градуса и след това двата ѝ края се слепват. Тази форма
има само един ръб и една повърхност, на която не съществуват
посоките ляво и дясно. Листът на Мьобиус може да бъде боядисан
с четка, без тя да се вдига от повърхността му.
Ниско в орбита около Земята летят новите спътници на Мъск,
които могат да осигурят чудесна интернет връзка за новия метасвят.
Какво ни очаква след пандемията в новата след (мета) вселена.
Все още от очилата за виртуална реалност може да ви заболи
глава и е нужна адаптация. За свалянето на очилата по чисто физиологични причини даже не говорим.
Дали ще се срещнем на излет за гъби във виртуалния свят, или
ще направим нещо друго?
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

СТАНОВИЩЕ НА
ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО
„КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“

В

становището си за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение
на антитела срещу SARS-CoV2 Експертният съвет по „Клинична имунология“ заключи:
1. Изследването на специфични антитела от клас IgG срещу
SARS-CoV2 с два типа тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложените критерии за използваните тестове. За целта могат да се използват оторизирани от FDA
тестове: количествено определяне на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна граница,
отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция.
2. Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу коронавируса също могат да дадат информация за протекция.
3. Изследванията следва да се подновяват на 90 дни в случай на
използването им като документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция.

ЕДИННИ В БИТКАТА СРЕЩУ
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
От стр. 1
Представители на национално
представителните пациентски организации - Българската асоциация
за закрила на пациентите – адвокат
Пламен Таушанов, Националната
пациентска организация – д-р Станимир Хасърджиев, и Боряна Ботева от Сдружение за развитие на
българското здравеопазване.
Д-р Николай Шарков,
председател на УС на БЗС:
Загубихме много светли личности, благодарение на COVID-19 и
на грешните послания. Това каза
на среща в Министерство на здравеопазването д-р Николай Шарков,
председател на Българския зъболекарски съюз. „Положението всички
знаем какво е в момента. Моментна-

та картина е тежка. Мислих за моя
живот, за живота на близките, любимите, на живота на 10 000 лекари
по дентална медицина в България.
Ние бяхме първите, които пуснаха триажа като съсловна организация за работа в условията на Ковид
19
Само че в момента най-важното е
ние да постигнем тези стойности на
ваксинация и да подходим по този
начин, по който подхождат не само
в Европа – вие видяхте в Китай как
дечицата над 3 г. се ваксинират.
Това, че над 40% лекари по дентална медицина са ваксинирани е
добро, но не много, защото ние работим на първа линия. Работим над
отверстието на входа на инфекцията
и това го правим ежедневно и няма
върнати пациенти“, посочи Шарков.
„Пациентът не винаги е иден-

тифициран. Единственото, което
може да ни спаси, е ваксинацията.
Забравихме всички други болести
и ги сложихме на една страната.
Водещото в момента, което води
до летален изход, е COVID-19. Загубихме много светли личности,
благодарение на инфекцията и на
грешните послания. Това не може
да продължава повече.
Ние трябва да докоснем душата на човека, за да убедим всички.
Загрижен съм както за себе си, така
и за моите близки, така и за моите
студенти, за техните и моите пациенти, за живота на другите. Бъдете
нашите посланици и предайте нашата молба към всички разумни
граждани на нашата държава - да
се ваксинират“, допълни той.
ДМ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА БАЛАНСИРАНЕТО
НА СИСТЕМАТА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
От стр. 1
Това е и мотото, което заявява и
д-р Николай Шарков, председател
на БЗС.
Искаме да подчертаем принципните проблеми. Въпреки че темата
днес е свързана с НЗОК, ние искаме да подчертаем принципните
проблеми, които има с управлението на тази криза, каза още в
началото д-р Гачев.

Говорим за принципи, но принципите не са очертани и всичко
върви на ръчно управление. Не
може да не се подчертае в момента, че философията на здравеопазването и медицината е на един
много погрешен вариант.
Защо? Защото зад Касата се
крият всички други институции
– Министерски съвет, Министерство на финансите, особено и чрез
лостове Министерство на здравеопазването и изведнъж НЗОК
се явява едва ли не единствената
институция, която управлява здравеопазването. Философията на касата е, че тя работи като търговец
– акцентира той.
Но Касата не си е сменила философията за преодоляване на
пандемичната криза.

ЗАКОНОВАТА
ФИЛОСОФИЯ НА НЗОК
Е, ЧЕ ТЯ РАБОТИ КАТО
ТЪРГОВЕЦ
В изказването си д-р Гачев се
фокусира върху променената роля
на НЗОК и каква според него тряб-

ва да бъде тя.
Той припомни, че философията
на касата в началото е била тя да
бъде „представител на народа и на
парите на народа.“
Сега тя изпълнява ролята едва
ли не на счетоводство на институции като МЗ и Министерски
съвет.В документите на касата е
записано, че тя купува услуги. В
това отношение аз много благодаря на д-р Маджаров. Той каза в
едно интервю, че е крайно време
да се спре с това касата да купува
услуги – заяви той.
Плюс това, продължи д-р Гачев, тя се е „стиснала“ да влезе в
почти мирновременния си бюджет
от 2019 г. Някой я натиска да влезе в бюджета си от 2019 г. Какво
трябва да се направи “след като не
може да се промени философията
на касата в правилна посока – да
спаси системата и да дотира, а не
да заплаща извършени услуги“.
Сега няма да има и планови
операции. Като няма планови операции за какви зъби да говорим,
заяви той.
Цялата страна е покрита със съвременни зъболекарски кабинети,
вложени са десетки милиони левове. Включително и десетки милиони инвестирани в дипломирането
и специализацията на денталните
специалисти. И ако това не може
да се спаси и ако всичко се провали и фалира, какъв е смисълът
тогава, че са запазени някакви си
средства – попита в прав текст д-р
Гачев.
Описвайки ситуацията в момента той заяви: „държавата работи

като сиропиталище. Някакви средства се разпределят наляво и надясно и кой където заплаче, му се
дава по нещо, за да млъкне“.
„Всичко това не може да се
реши с промени в управлението на
касата“. Необходимо е „принципно решение за управление на медицината в кризисната ситуация
у нас“. От друга страна, подчерта
той, ние, които сме не на първа
линия, а в интимно положение по
отношение на линията с пациента,
нямаме почти никакви права за някаква компенсация“.

ЗА РОЛЯТА НА
СЪСЛОВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Водеща роля в управлението на
медицината и здравеопазването у
нас трябва да имат съсловните организации, заяви категорично д-р
Гачев.
Съсловните организации не са
някакви профсъюзни организации, организации по интереси или
неправителствени организации.
Те са организации с делегирани
права, за да може да се самоуправляват и от морална и от професионална гледна точка. Медицината е нещо основно и важно.
Ето защо съсловните организации
по цял свят са създадени с делегирани права. Те трябва да бъдат
в основата на държавно ниво по
отношение на управлението на медицината и здравеопазването.
ДМ
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ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК
2021 Г., ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МУ - СОФИЯ
За втора поредна година, дипломите на новозавършилите лекари по дентална медицина – Випуск 2021,
бяха връчени на Официалния празник на Факултета по дентална медицина, гр. София – 02 ноември

Т

ържествената церемония
се състоя от 11.00 ч. в зала
„София Гранд“ на хотел
„Маринела“. Дипломираха се 228
студенти, от които 153 обучаващи
се на български език и 75 обучаващи се на английски език
Официални гости на събитието
бяха Зам. Ректорите на МУ - София проф. Каролина Любомирова и доц. Елица Деливерска, Деканът на Медицински факултет
- проф. Димитър Буланов, председателят на Общото събрание на
Факултета по Дентална медицина
- доц. Елка Радева, председателят
на Български зъболекарски съюз
- д-р Николай Шарков, съветникът на Н. Пр. Посланика на ФР
Германия - Йорг Шенг, курсовият

Деканът на ФДМ - София, проф. Б. Йорданов
ръководител на студентите - доц.
Владимир Петрунов, ръководители на катедри и преподаватели
от Факултета по Дентална медицина.
В своето приветствено слово

към абсолвентите, Деканът на
ФДМ - София, подчерта следното:
„Вие, възпитаниците на Факултета по Дентална медицина, сте
призвани да работите за развитието и престижа на нашата професия, за благото на обществото.

Искрено вярвам, че всички вие,
независимо от избраната от вас
област на денталната практика,
ще имате възможност да обогатите живота на хората около вас и
ще го направите с достойнство“.
Приветствие към новозавършилите от името на Ректора на
Медицински университет, София
- акад. Лъчезар Трайков поднесе
Зам. Ректорът на университета,
доц. Елица Деливерска.
„Добре дошли в света на практикуващите медици! Влезте в
него с ентусиазма, присъщ на
младежката ви възраст, но и с професионализма, емблема на нашия
университет. Представяйте достойно името на учебното заведение, което е отгледало поколения
големи специалисти в тази сфера.
Дипломата на лекар по дентална медицина ви дава достъп до
нови професионални хоризонти,
развивайте се постоянно, бъдете
цялостни личности“, се казва в
поздравителния адрес.
Абсолвентите бяха поздравени
от официалните гости на събитието: проф. Димитър Буланов, д-р

Николай Шарков, председател на
БЗС, съветника на Н. пр. Посланика на ФР Германия Йорг Шенг
и курсовият ръководител на студентите доц. Владимир Петрунов.
Водещ на церемонията беше
доц. Емилия Карова – зам. Декан
по учебната дейност на ФДМ-София. Тя прочете поздравителни
адреси от Президента на Р. България Румен Радев, Министър-председателя Стефан Янев, Декана на
Факултета по обществено здраве,
МУ - София проф. М. Александрова и Декана на ФДМ - Пловдив
- доц. В. Кондева.
За първи път от началото на
обучението на студенти по Дентална медицина на английски

денти емоционално слово произнесе д-р Александра Подвързачова, втора по успех във випуска.
Новозавършилите лекари по
дентална медицина положиха Хипократовата клетва под ръководството на Даяна Димитрова - трета по успех.
Зам. Ректорът на МУ - София
проф. Каролина Любомирова
връчи дипломите на отличниците
на випуска. Те бяха удостоени с
почетни грамоти, плакет на Факултета по Дентална медицина,
парични и предметни награди.
Дипломите на останалите студенти бяха връчени от Декана на
Факултета по Дентална медицина
проф. Божидар Йорданов и него-

език, първенец на випуска е
чуждестранен студент - Регина
Боксхорн от ФР Германия.
В своето приветствено слово
д-р Боксхорн поздрави състудентите си с успешното дипломиране
и благодари на всички преподаватели за техните усилия, грижи и
внимание.
От името на българските сту-

вите заместници проф. Андреева,
доц. Свещаров и доц. Узунов.
Тържествената церемония беше
проведена при стриктно спазване на разпоредбите на здравните
власти - представяне на зелени
сертификати и беше излъчвана на
живо чрез интернет страницата
на Факултета по Дентална медицина.

РК НА БЗС - СМОЛЯН

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОБНАДЕЖДАВАЩА Е ЛИНИЯТА НА
"ПОДМЛАДЯВАНЕ" НА СЪСТАВА НА КОЛЕГИЯТА

Б

ихте ли се представили: насоченост и организация на практиката; участие в структурите на
БЗС; хобита и свободно време.

Д-р Емил Сариев: Казвам се Емил
Сариев, председател на УС на РК на БЗС
-Смолян .Завърших своето висше образование във факултета по дентална медицина към Медицински университет "Проф.
д-р Параскев Стоянов" гр. Варна през
2014 г.
Развивам собствена практика фокусирана върху микроскопски подпомагана стоматология от 2015 г., ситуирана в
гр. Смолян. Изнасям лекции и практически курсове в областта на клиничната ендодонтия, като ъпиниън лидър на
DentsplySirona Endodontics от 2015 г. От
2016 година съм член на УС на РК Смолян. Семеен с едно дете.
Какво е характерно за Вашата Районна колегия на БЗС?
Характерна особеност на нашата област е изключително неблагоприятния
географски терен и отдалечеността на
много населени места от областния център. За радост на пациентите, всички общини са обезпечени от предлагането на
стоматологична помощ, благодарение на
прекрасните ни и всеотдайни колеги, придаващи смисъл на думата лечители.
Изключително обнадеждаваща е лини-

ята на "подмладяване " на състава на колегията. Много новозавършващи колеги
избират родния си край като място за развитие, което е прекрасно. Родопчани сме
хора силно свързани с корените и родния
си край, може би това е една от причините
за тази тенденция.
Има ли достатъчно специалисти във
Вашия район?
Проблема с придобиването на специалност е присъщ за голяма част от областите, просто защото в тях няма бази за специализация. Това не означава, че лекарите
по дентална медицина в тези населени
места нямат желание да специализират
и да се развиват професионално. За един
лекар по дентална медицина от Смолян,
например, придобиването на специалност на практика означава доброволен
фалит на практиката му. Съгласете се с
мен, сегашната система просто не дава
шанс на значителна част от колегите ни,
включвайки и себе си в това число.
В този контекст нашата колегия има недостиг на специалисти, в смисъла на тази
дума, посочен от закона. Но това е феномен, който се наблюдава в голям брой области и не е регионален.
Защо се насочихте към съсловна дейност?
За да отговоря на този въпрос трябва да
се върна към лятото на 2019 г. и всички

вълнения около приемането на текстовете
за "Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина ".В
тези дни си дадох ясна сметка за това, че
всеки лекар по дентална медицина трябва
да участва в съсловния "уставен" живот,
според силите и възможностите си. Само
така може да изградим визия за развитие на съсловието ни в един по-мащабен
план. Защото на индивидуално ниво в
България имаме лекари по дентална медицина от световен калибър, чиито гласове не се чуват по една или друга причина,
а това според мен не е редно.
В този ред на мисли, моят лайтмотив да
се включа в съсловния живот и да изляза
от зоната си на комфорт е именно желанието ми да вложа част от енергията си
в приобщаване на все повече колеги към
него. В последната декада идеята за съсловен живот претърпя морална деградация и
достигна до степени на безсмислено занимание и безкрайни пиршества в съзнанието на значителна част от колегите.
Какво може да даде БЗС, като организация още на лекарите по дентална
медицина в България?
БЗС може и трябва да направи всичко
по силите си за да консолидира стоматологичната общност, да я обедини, особено в този момент на непрекъснато издигине на все повече демаркационни линии в
обществото ни като цяло.
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Под ръководството на

д-р Бранимир Кирилов

Хирургичен
партньор за вашата
дентална практика
Разширете услугите, които
предлагате във вашата практика.
С услугата “Операция:
Колаборация” можете
да предлагате още
по-цялостни решения на
вашите пациенти, когато
става дума за хирургични
интервенции.

Бъдете уверени в
доказаните хирурзи
от дентална клиника
Medical Dent, като ваши
доверени партньори във
вашата практика.

Гарантираме качество,
бързина и коректност
в партньорските ни
взаимоотношения, като
осигуряваме и всички
необходими материали и
оборудване, включително
и мобилен рентген.

По най-удобният за вас начин.
Ангажирайте хирург за
един оперативен ден
Планирайте случаите си,
които имат нужда от
оперативна намеса и
наемете дентален хирург
за извършване на
операциите в рамките
на един ден.

При спешни и сложни
случаи, изискващи
специално оборудване,
можете да използвате
и нашата напълно
оборудвана база по
най-високи стандарти.

Оперативен екип: 0876 009 492 • www.medicaldent.bg/bg/operation/
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

ОРАЛНИ ПРОЯВИ
ПРИ ХИПОВИТАМИНОЗА
ХИПОВИТАМИНОЗА А
Витамин А повишава устойчивостта на организма срещу инфекции.
Участва в механизмите на зрението
и има значение за запазване целостта
на кожата и на лигавиците. Участва
в процесите, обуславящи растежа на
тялото и затова се нарича витамин на
растежа. Дефицитът може да се предизвика от недостатъчност или липса
на този витамин в храната или при
недохранване. Поразява се защитната
функция на епителната тъкан, като намалява защитната й функция.
Клинични симптоми: понижава се
фагоцитарната активност на левкоцитите и оттам предиспозиция към
инфекции, отслабване на зрението
при здрачаване (кокоша слепота), бавно зарастване на раните, изсъхване и
втвърдяване на кожата, размекване
на роговицата на окото, изоставане в
растежа.
Орофациални манифестации: стоматит и ксеростомия. Оралната мукоза е суха, атрофична, а в по-тежките случаи и с поява на левкоплакия.
Подобни промени са наблюдавани и
при други лигавици в целия организъм.
Устните са сухи, напукани, покрити с
тънки прозрачни люспички (крусти).
Ангуларният хейлит е честа находка.
Важно е да се знае, че прекалено
високи дози на витамин А предизвикват подобни прояви.

ХИПОВИТАМИНОЗА В1
(ТИАМИН)
При хиповитаминоза на витамин
В1 са налице смущения в обменните процеси в нервните и мускулните
клетки.
Клинични симптоми: свързани с
нарушаване функцията на нервната
тъкан.
Орофациални манифестации: парестезии и оточност на устната
лигавица, упорити катарални гингивити, хиперплазия на фузиформените
лингвални папили, неврити.

ХИПОВИТАМИНОЗА В2
(РИБОФЛАВИН)
Този витамин участвува в окислително – възстановителните процеси на
клетката. Необходим е за зрителната
функция – подобрява адаптацията към
нощно зрение и цветоусещането. Не-

достигът на витамин В2 е причина за
множество нарушения в обмяната на
белтъците, мазнините и въглехидратите. Рибофлавинов дефицит може да
се развие при пациенти с тежки чернодробни заболявания, захарен диабет и
achlorhydria.
Клинични симптоми: конюнктивит,
кератит или ирит, фотофобия, дерматит, дегенеративни поражения на
нервната система.
Орофациални манифестации: ангуларен хейлит е класически знак, но
не е специфичен. По устните има
рагади, покрити с люспи или кръв.
Характерни са възпаления по устната лигавица, с чувство за парене и
ксеростомия. Първоначално езикът
е подут, но след известен период от
време става тъмночервен и с атрофия или хипертрофия на папилите, с
отпечатъци от зъбите по страничната повърхност.
Гърлото е възпалено, има хиперемия и оток на фаринкса.

ХИПОВИТАМИНОЗА B3
(РР, NIACIN, НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА)
Биологичната роля на този витамин
е свързана с обмяната на белтъците, с
ендокринната регулация, с функциите на нервната, храносмилателната и
сърдечносъдовата система.
Клинични симптоми: при продължителен дефицит на витамин РР се
развива болестта пелагра, която се изявява с дерматоза, възпалителни промени на лигавицата на устната кухина
и езика, деменция и храносмилателните разстройства.
Орофациални манифестации: стоматит, глосит, ангуларен хейлит.
Устната лигавица е възпалена,
пари, гори. Езикът първоначално е
с хиперплазия, а в последствие с атрофия на папилите, с тъмночервен
цвят. Ерозии и афтозоподобни язви
могат да се появят върху езика по гингивата. Гингивалните папили са силно
възпалени, хипертрофирали, оточни.
Често усложнение е фузоспирилен
улцерозен гингивостоматит. Пациентите с ранна пелагра могат да имат
увеличен слюнчените поток, което
води до чест ангуларен хейлит. Впоследствие слюнчения поток намалява
и може да има хронично подуване на
паротидните жлези.

ВИТАМИН В5
(ПАНТОТЕНОВА
КИСЕЛИНА)

Рядко се наблюдава дефицит на
пантотеновата киселина, поради широкото й разпространение в природата. Симптоматиката е неспецифична
и включва парестезии, мравучкане,
изтръпване, мускулни крампи, хипогликемия и нарушена инсулинова резистентност, коремна болка и спазми,
чернодробна енцефалопатия.
В големи дози и в комбинация с
другите витамини от група В, пантотеновата киселина се използва при
дефицит на вниманието, хиперактивност, раздразнителност, депресивни
епизоди.
Орофациални манифестации: Витамин В5 е ефективен под формата
на спрей при сухота на лигавицата на
носа, както и при синдром на сухо око.

ХИПОВИТАМИНОЗА В6
(ПИРИДОКСИН,
АДЕРМИН)
Витамин В6 изпълнява важни метаболитни функции като съставна част
от някои ензими. Регулира холестероловата обмяна, участвува в кръвотворенето.
Пиридоксиновият дефицит причинява кръвни, кожни и неврологични
промени. И двете състояния – дефицит и излишък може да предизвикат
периферна невропатия.
Клинични симптоми: слабост, виене на свят.
Орофациални манифестации: хейлит, глосит, гингивостоматит, като
при хиповитаминоза на витамин В2
(подобно на пелагра).

сънливост, задух при обичайно усилие
и др.).
Орофациални манифестации: хейлит, ангуларен хейлит, глосит, сухота в устата, бледа или червена устна
лигавица, изтъняване на епитела, язвени и некротични дефекти по оралната мукоза, полиран език, множествени кариозни лезии.

ХИПОВИТАМИНОЗА B12
Витамин В12 е необходим за поддържане на нормалното кръвообразуване в човешкото тяло. Той предпазва
от анемия. При недоимък на витамин
В12 се потиска синтеза на ДНК и се
развива макроцитна анемия, известна като пернициозна (злокачествена)
анемия.
Клинични симптоми: типичните за
анемия (бледост на кожата, умора, раздразнителност, склонност към колапс,
сънливост, задух при обичайно усилие
и др.). При по-тежки случаи се наблюдават периферна невропатия, главоболие, световъртеж, шум в ушите.
Орофациални манифестации: глосит на Möller–Hunter, в началото
само със зачервен връх, папилите са
набъбнали. По-късно папилите атрофират, лигавицата се изглажда и
блести като полирана (полиран език),
налице е болка и чувство на парене. Често има ангуларен хейлит, сух
ексфолиативен хейлит, точковидни
кръвоизливи по букалната лигавица, болезнени атрофични участъци
от оралната мукоза (с червен цвят),
кървене от венците, разклащане на
зъбите, лош дъх от устата, малки
херпетиформени мехурчета и язвички
по оралната мукоза.

ХИПОВИТАМИНОЗА D
ХИПОВИТАМИНОЗА В9
(ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА,
ПРОТИВОАНЕМИЧЕН
ФАКТОР)

При недостиг на фолиева киселина страдат преди всичко тъканите, за
които са характерни интензивният
синтез на ДНК и високата скорост на
делене на клетките – кръвотворната
тъкан, лигавицата на стомаха. Развива
се макроцитна (мегалобластна) хиперхромна анемия.
Клинични симптоми: типичните за
анемия (бледост на кожата, умора, раздразнителност, склонност към колапс,

Витамин D е известен като антирахитичен витамин. Стимулира всмукването на калций в тънкото черво и
осигурява отлагането на калций и
фосфор в костите. При недостиг на
витамин D в детска възраст се развива
болестта рахит.
Клинични симптоми: деформиране
и омекване на костите. Когато детето
проходи, се образува деформация на
краката (под формата на буквата Х,
О или К). Деформация от страна на
гръдния кош – хлътване на гърдите
(„обущарски гърди“) или изпъкване
на гърдите („птичи гърди“), задебеля-

ване на ребрените хрущяли на залавното им място за стернума (рахитична
броеница).
Орофациални
манифестации:
най-ранните костни изменения се
откриват по черепа. Ръбовете на черепните кости в областта на фонтанелите омекват, а затварянето им се
забавя. Челните и теменните части
на черепа изпъкват силно. Долната
челюст изостава с развитието си и
захапката става дълбока. Наблюдава
се закъснял зъбен пробив и кариес нерезистентно съзъбие, поради нарушената калциево-фосфорна обмяна.

ХИПОВИТАМИНОЗА С
Витамин С участва в окислителните и редукционните процеси в
клетките. Регулира нормалната пропускливост на капилярите и повишава
устойчивостта на организма към инфекции. При авитаминоза се развива
болестта скорбут, която се характеризира с подуване и кървене на венците,
подкожни кръвоизливи, отпадналост и
анемия.
Клинични симптоми: уморяемост,
мускулна слабост, кръвотечение от
венците и др.
Орофациални
манифестации:
общо подуване на венците със спонтанни кръвоизливи, язви, мобилност
зъбите и по-голяма тежест на пародонталните инфекции и пародонтална костна загуба (скорбутен гингивит). Венечни кръвоизливи се виждат, но езика не е засегнат. При деца
развитието на костите и зъбите е
засегнато, тъй като изграждането
на дентина и костите са зависими от
витамин С. При възрастни има дегенерация на одонтобластите и резорбция на дентина.

ХИПОВИТАМИНОЗА ВИТАМИН К
Витамин К регулира процеса на
съсирване на кръвта и предпазва организма от кръвоизливи. Синтезира
се от бактериите, които нормално се
намират в дебелото черво.
Клинични симптоми: при хиповитаминоза се наблюдава склонност към
кръвоизливи.
Орофациални манифестации: кървене на венците, особено при оралнохигиенни процедури в устната кухина.
Владимир Панов

МЕДИАЛЕН РОМБОИДЕН ГЛОСИТ

Р

ядко състояние, което обикновено се появява по гърба
на езика. Може да се дължи
и на вроден дефект с късна проява
и предилекция към мъжкия пол.
Етиология: Възможна е на базата на кандида албиканс. Предразполагащи фактори са тютюнопушене, носене на подвижни
протези, използване на кортикостероидни спрейове.
Клиника: Безсимптомна, симетрична, добре демаркирана еритематозна ромбоидна зона по средата
на гърба на езика, непосредствено
пред papillae circumvallate (ангажираща предните две трети на
езика и задната една трета). Среща
се в до 1% от населението. По-често засяга мъжете на възраст 30-50
години. Обикновено се представя
като окръглена област с дължина
около 2-3 сантиметра. Повърх-

(Glossits rhombica mediana)

ността на лезията може да бъде
гладка, лишена от папили или е
с бразди, възвишения и левкоп-

лакично верукозни задебеления.
Рядко лезията може да бъде хиперпластична, лобулирана или екзо-

фитна.
Подобна еритематознно петно/
зона т. нар. “целуваща лезия” може
да бъде забелязана и при прилежащата част на твърдото небце.
Оплаквания липсват или има
усещане за парене. Обикновено
персистира дълго време, резистентна е към лечение, но никога не
малигнизира.
Диагноза: Поставя се лесно въз
основа на оралната находка, обикновено не е необходима тъканна
биопсия. Микробиологично изследване за кандида, биопсия на
уплътните участъци при затруднение за поставянето на диагнозата
са индицирани. Хистологичната
картина е на повърхностна кандидозна инфилтрация и полиморфоядрен левкоцитен възпалителен
инфилтрат в епитела.
Диференциална диагноза:

Кандидоза, лимфангиома, географски език, сифилис, хемангиома, Неходжкинов лимфом, туберкулозни лезии.
Поведение:
Лечение не се налага. Достатъчна е добра орална хигиена,
спиране или намаляване на тютюнопушенето и профилактика
на гъбичната инфекция с локални
антимикотици.
При силно парене – кристална суспенсия Triamcinolon или
Celestone интралезионо; при кандида инфекция – локални антимикотици (Daktarin oral gel, Nystatin
lotion) върху ромбоидния участък.
При част от пациентите локалното
лечение не е ефективно и в тези
случай се препоръчва системна
терапия с флуконазол и/или итраконазол.
Владимир Панов

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
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КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ И
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА –
20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Н

ГТ. Не беше трудно да се
спрем на това име за тържествената научна конференция по случай годишнината, защото Катедрата по
пародонтология има много
приятели. Още преди тържествения ден получихме
подаръци, писма, поздравления и тържествени адреси от много академични
институции и съсловни
организации от България
и чужбина. Самата конференция беше акредитирана
от Центъра за продължаващо обучение в денталната
медицина „ПОДЕМ“ към
ФДМ - Пловдив и към квалификационната програма
по ПМОЛДМ на БЗС. В
научната програма участие
взеха всички преподаватели в катедрата, както и
наши колеги от Российский
университет дружбы народов, Москва, Русия, Dental
Implant Institute, Las Vegas,
САЩ и Asia Pacific Laser
Institute, Taipei, Тайван. Събитието привлече голяма
аудитория (184 регистрирани участника), която в рамките на два дни получи професионална информация по
различни актуални теми.

а 13 ноември
2021 г. се навършват 20 години от решението,
с което Академичният съвет на МУ-Пловдив основава нова катедра във ФДМ
- Пловдив – Катедра по пародонтология и заболявания на оралната лигавица.
Хронологично това решение следва разделянето на
Катедрата по Терапевтична
стоматология, съгласно новите насоки в развитието на
стоматологичното образование в България.
По случай годишнината,
разговаряме с доц. Георги
Томов, ръководител на катедрата.
ДМ. Доц. Томов, приемете нашите поздравления за годишнината на
Катедрата. Какви чувства
Ви вълнуват в този момент?
ГТ. Като всеки рожден
ден и този беше тържествен, пълен с приятни изненади и много положителни
емоции. 20 години за един
човешки живот е сравни-

Настоящ състав на катедра „Пародонтология и ЗОЛ“

ски университет – Пловдив,
а Ректорът проф. М. Мурджева награди колектива на
Катедрата с почетен знак на
МУ – Пловдив.

телно кратък период, но за
една академична структура
това е много време, което
се измерва с видими постижения. За нас това са създадената школа от ерудирани
преподаватели, многобройните научни разработки и
хилядите обучени студенти.
Нашият труд и отдаденост
бяха високо оценени и от
ръководството на Медицин-

ДМ. Какви съпътстващи събития отбелязаха годишнината на катедрата?
ГТ.
Продължаващата
пандемия от COVID – 19
промени първоначалните
ни планове, но въпреки предизвикателствата, успяхме
да отбележим празника си с
редица прояви.
Първото и най-важно
нещо за нас, беше подготвянето и издаването на алманах, което се прави за
първи път в историята на
Катедрата. Изданието е израз на високата ни оценка и
уважението към дейността
на преподавателите, които
създадоха, издигнаха и утвърдиха авторитета на Катедрата, а също така и на
тези, които придължават
възходящото й развитие.

Днес поколението на основателите е сменено от поколението на техните ученици, но основополагащите
принципи – академизъм,
стремеж към усъвършенстване, пиетет към знанието – продължават да бъдат
движещи сили на нашето
развитие. На емоционална
среща на поколенията, на
която присъстваха бивши
ръководители на катедрата,
пенсионирани преподаватели и служители - датите,
фактите и имената оживяха
и създадоха истински празник на признателността и
паметта.
Среща на поколенията проф. Петър Кавлаков, доц.
Здравка Иванова (първи ръководител на катедрата) и
доц. Елена Фиркова
ДМ. Разкажете ни нещо
повече за организираната
от вас конференция с интригуващото име „Пародонтология § Приятели“.

ДМ. Доц. Томов, какво
предстои оттук нататък?
Какви са плановете на
Катедрата?
ГТ. Ежедневието ни няма
да се промени много. Ще
продължим нашата преподавателска и научноизследователска работа, ще
продължим да лекуваме
пациентите, ще продължим
да работим заедно за просперитета на Катедрата и на
Университета. В структурата на ФДМ - Пловдив Катедрата по пародонтология и
ЗОЛ заема мястото си сравнително отскоро, но колективът на катедрата е млад,
амбициозен и добре подготвен за предизвикателствата
на новото време. И както
един 20 годишен човек стои
пред прага на живота, така
и нашият млад колектив
вече е отправил поглед към
бъдещето и новите проекти.
Да си пожелаем На добър час!
Д-р Юра Пандушева
лектори д-р Иван Горялов и д-р Деница Димитрова
РАННО ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ, СПОРЕД ДИСЦИПЛИНАТА
АЛЕКЗАНДЪР И МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ
Целта на курса е да изясни какво представлява ранното лечение (РЛ)
и какви са принципите на провеждане, според дисциплината Алекзандър.

- цел на РЛ;
- случаи, изискващи РЛ;
- възраст за започване на РЛ;
- видове апарати при РЛ;
- последователност на апаратите;
- миофункционална терапия в действие;
Хедгер
Апарат за експанзия
Лицева маска
- клинични случаи.
Практическа насоченост:
- упражнения за отстраняване на
вредни навици;
Оклузогайд
Лип бъмпер
Брекети 2х4
- насоки за избиране на номер на оклузогайд;
- техника и практически насоки за ажустиране на хедгер и лип бъмпер;
5 - 6 ноември 2021 г.
- видео демонстрация - ажустиране на лип бъмпер;
3100 лв. с ДДС

2700 лв. с ДДС
до 29.10.21 г.

Пакетна
цена на 5-те нива,
Място
на провеждане:
заплатени
до СПС
31.01.2017 г.
Пловдив,
хотел
5 и 6 ноември 2021 г., 9:00 - 19:00 ч.

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

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.
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ОТВЪД АФРИКА – БОТСВАНА

К

Сред изгарящ душата кървавочервен залез, отразен във вода, пясъци или савана,
придружен от мощен рев на лъв или слон, но с щастлива душа

овид ситуацията ни лиши
от богат избор на дестинации. Наложи се да
летим само където може
да бъдем посрещнати в рамките на
ограниченията.
Поради тази причина се оказах
на път за Ботсвана, в сърцето на Африка. Пропътуването на летища от
Варна, София, Букурещ, Доха, Йоханесбург, и Victoria Falls е особен
начин на преборване на вирусната
война. За пръв път летях в празни,
огромни самолети Боинг, излегнала се на тройка седалки до Доха и
черворка до Йоханесбург. Наспах се
добре, но накъде върви светът?
Кацането на Victoria Falls
International Airport - Зимбабве
беше самотно и тихо. Датата беше
25.09.21г.

ВИКТОРИЯ - ЕДИН
ОТ ТРИТЕ ОГРОМНИ
ВОДОПАДИ НА СВЕТА
Преди години съм разглеждала водопада от Замбийска страна.
Виктория е един от трите огромни
водопади на света, ситуиран в руслото на четвъртата по големина река
в Африка - Замбези след Нил, Конго и Нигер. В моята класация води
Игуасу. Второ и трето място делят
Виктория и Ниагара.
Когато 500 милиона литри вода
падат от 107 м височина на раздалечени каменни участъци от 30 до 80
м по 1,7 км трасе, се получава буйно
разпенена маса облаци от пръски,
достигащи 120-200 м, не позволяващи да се види дъното. Понякога облаците от пръски се вдигат до 300,
400 м и оросяват дъждовната гора
от южната страна. Площта на водопада е включена в Национален парк
,,Гърмящ дим“ - Замбия и ,,Victoria
Falls“ Зимбабве. Местното име на
огромната вода е ,,Mosi-oa-Tuya”, в
превод „гърмящ дим“.
Описан е за първи път от шотландския мисионер Дейвид Ливингстън, търсейки търговски път към
източноафриканския бряг.
Датата е 16.11.1855г. Наречен е
на английската кралица.
По време на обиколката бяхме
съпроводени от облаци воден прах,
просветващи дъги, влажна зеленина, антилопи и благовение пред
природата с нейните сътворения.

работка земи. Те са покрай реките.
Ценен е влажният период. Сухият
заличава всичко зелено.
В последните години се полагат
усилия за развитие на туризма, по
скоро сафари туризма. Предпоставките са налице. 20% от територията
са Национални паркове и резервати:
Чобе, Централен Калахари, Мореми, Савути, Макгадикгади пан...
Най-впечатляващият е Делтата на
Окаванго.
За да се посети Ботсвана, е нужен
дух на авантюрист или да си много
запален любител на животни и природни прелести.
Запазена марка: изгарящ душата
кървавочервен залез, отразен във
вода, пясъци или савана придружен
от мощен рев на лъв, слон ...
Изживяването на усещането е
като попиване на водата от пълноводната Окаванго в пустинните пясъци на Калахари. Душата е щастлива! Топлина и хармония!
Най голямото богатство на африканската държава са диамантите и
дивите животни. Любители от цял
свят идват на сафари. Слоновете
на кв.км. са повече от хората. Всяко превозно средство /и без това не
са много/ или човек чинно изчакват стадо слонове или каквото и да
е животно, пресичащи пътищата,
свързващи Национални паркове и
селища.

ГОЛЯМАТА
ПЕТИЦА
Ако се влиза от Намибия в
Ботсвана само за един ден могат
да се видят всички членове на Великата петорка или Голямата петица. Понятието е възникнало преди
около 100г. Тези огромни животни
са мечта за всеки ловец. Надявам се
днешните ловци да са оборудвани

Национален парк Tsodilo. Най-младите изображения на каменния остров са датирани на 3000г, а найстарите...
животни на планетата. Достига до 8
тона. Високата стойност на бивните, особено в миналото, е подстрекавала бракониерите към убийството на животните.
Спокойно животно, но наличието
на малки го прави непредсказуемо.
Мъжките са агресивни в сезона на
чифтосване.
Ядосан, слонът спокойно обръща
кола или лодка.
3. Носорог. Обект на ловците е
един или двата рога, в зависимост
от вида. Търгуват се скъпо. Афродизиак или глупост, все едно. Не мога
да оправдая унищожението му.
На сафари в Намибия може да се
види. В Ботсвана отново го развъждат под много строг контрол.
4. Бивол. Едро тревопасно животно, достигащо до 800 кг. Движи
се в големи стада с по 1000 бройки.
Предпазна мярка срещу лова му.
Най-малките са винаги в центъра на
стадото, добра защита. Не е препоръчително доближаването на майки

ДЕЛТАТА НА
ОКАВАНГО
Вторият ден ни поведе към съседна Ботсвана. Разбира се на границата отново ни очакваше ковид
тест. В Африка все още няма ваксини.Не видях болни. Навсякъде се
спазват противоепидемични мерки.
В саваната се движат с маски.
Ботсвана е страна в Централна
Африка, направо в сърцето на черния континент. Заобиколена е от
ЮАР, Намибия, Зимбабве и Замбия.
Английските колониални окови са
отхвърлени на 30.09.1966г. Обявена
е Независима Република Ботсвана.
70% от територията и е заета от
пустинята Калахари. В нея се намира едно от природните чудеса на
света - Делтата на Окаванго.
По голяма част от двумилионното население живее в източната част
на страната. Животните са много
повече от хората. 75% от неселението е в селското стопанство, което
ползува само 5% от годните за об-

Птица тъкач. Плете гнездото си с отвора надолу като подход срущу
нападение на змии.
само с професионални фотоапарати.
1. Класацията се оглавява от
лъва. Боен трофей е гривата. Каква
глупост! Тежи около 250 кг. Може да
изяде 40-50 кг месо. Любима храна:
зебри, антилопи, жирафи... Напада
изненадващо. Ловува нощем, най
често женската. Живее в прайдове
от няколко женски два, три мъжки
и малките. Ревът му се чува на 8 км.
Майко мила!
2. Слонът е едно от най-големите

с малки. Всяка година водният бивол убива много повече хора, отколкото лъвът. Живее в една биосфера
със скорци, които редовно чистят
паразитите по дебелата му кожа.
5.Най неуловимото, красиво и
грациозно животно от Голямата петица е леопардът. Развива 60 км/ч,
скачат по 3 м и плуват перфектно.
Изтеглят плячката си по дърветата.
Активни са през нощта. Определено самотници и вечно в движение.
Не се застояват на едно място. Ако

майката не е предпазлива, бащата
може да изяде малкото. Странно
нещо е природата!

НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ЧОБЕ
На 26.09.21г. вече съм в гр. Касане в началото на резерват Чове -Североизточна Ботсвана. По нашите
критерии по-скоро прилича на село.
Има голям хранителен магазин, изцяло зареден от ЮАР. Целта ни е
Национален парк Чобе. Кръстен е
на пълноводаната река Чобе, която
се влива в Замбези, непосредствено
преди водопада Виктория. Времето
за нашето сафари е в края на сухия
период. Дъждовете валят от октомври до март. През януари и февруари пищната зеленина и обилната
вода отдалечават животните дълбоко в саваната. Сега, в края на сухия
период, концентрацията на всичко
живо е около водоемите.
За два дни очите ми се нагледаха
на безбройни слонове, необръщащи ни внимание лъвове, грацилни
жирафи, страшно гледащо бъфало,
лениви крокодили, грозни хипопотами, кротко пасящи антилопи...
Светът на птиците ми се стори безкраен. Резерватът Чобе гъмжи от
диви животни и е национално богатство. Домашните животни нямат
никакъв шанс, ако са на свобода.
След стотици снимки и емоции
започнах да чувам гида:
Ако нараниш слон, може дори
след 20 г. да получиш отмъщение.
Обяснение на понятието слонска
памет.
Има съжителство между зебра и
кудо като превантивна мярка срещу
нападение от лъв. Нали зебрата е
любимата му храна!
Зебрата вижда добре на огромни
разстояния напред, а кудото настрани.
Хиената следва хищниците и се
радва на остатъците...
Хипопотамът яко напада хора,
но преди 100 години не е бил обект
за лов и затова не е член на ловната
класация.

БИРА И ВАКСИНИ
Пътищата са лоши, а в резерватите е само черен път. Движат се
само с японски джипове, както е
навсякъде в Африка. Подреждайки
си джипа, в хладилната кутия намерихме бира. Шофьорът се стресна и
искаше веднага да я изхвърли. Сега
разбрахме какво означава пълен
локдаун. Алкохолът е абсолютно

забранен, за да се спазват противоепидемичните мерки. И на сафари
са с маски. Правят веднага забележка, ако си без маска. Добре де, още
нямат ваксини. Докато пиша материала /ноември/, все още са без ваксини. Алкохол не се пие, за да има
ред и дисциплина. Ние си прибрахме бирата и вечерта под звездите на
южното небе ѝ видяхме сметката.
Извод: дори африканците са по-дисциплинирани от нас.
Обсъждайки деня, си дадохме
сметка, че видяхме много животни
и това ще се повтаря следващите
дни.
Любопитството е основан черта
на авантюриста. Преди да потегля
бях разговаряла с организатора на
сафарито с въпроси относно разглеждането на други природни и
археологически обекти в Ботсвана.
Отговорът беше категоричен. Препоръча ми да остана след сафарито
и сама да си разглеждам. И друг път
съм го правила, но точно сега, и то
в Африка?
Намерих съмишленици в лицето
на Деси, Пламен, Жоро и Борката и
започнахме подготовка за нова вътрешна екскурзия.
Археологическият обект Тсодило
е в Северозападна Ботсвана. Найдобрият път до там е през съседна
Намибия. За съжаление виза се взема само от летищата. Не ни обещаха
визи по сухопътна граница.
Пресичането през резерватите на
Ботсвана беше сложно, но нямахме
избор. Направихме дълъг и сложен
маршрут и се натоварихме в Нисана. Риск печели, риск губи!
Пропускаме резерватите Savuti
и Khwai с животни и се насочваме
към Makgadikgadi Pans, National
Park. Колата се движи успоредно
със Зимбабве. Животните не познават граничната бразда. Със същото
спокойствие пресичат и нашия път.
Спираме, изчакваме и не спираме да
снимаме.

ELEPHANT
SANDS ЛОДЖ
В късния следобяд на 31.08.21г
се паркирахме в Elephant Sands
лодж. Изкуственият водоем между брезентовите палатки е любимо
място на много слонове. На метри
от туристите демонстрират мощност и спокойствие. Навярно повече се радват на липсата на туристи.
На влизане в централния двор на
лоджа ни посрещна огненочервената глава на птица тъкач /weaver/.
Подаде я от гнездото, което е обър-
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нато с отвора надолу към земята.
Така никоя змия не може да пролази преодолявайки гравитацията,
за да нападне малките или яйцата.
Толкова цвят има във фотоснимката ми!
Без да губим време, в 16ч. тръгнахме към солените езера с открит
джип. Шестимата бяхме полуголи.
Смях, вятър и безкрайна савана!
Преди 10 000 г. езерата със своите 90 000 кв. км. са били внушителни. След пресъхването остават
следи от същетстуването им под
формата на солници. Солниците са
сформата на тиган. От там идва и
името им. Дъното е с образа на релефна вълна, сивобяла и безкрайна.
Залезът е бил плануван от водача. Сивобялата пустиня се посипа
с кървавочервена топлина. Всички
заспали вълнички от живия сезон
се оцветиха в оранжевочервено.
Сюреализъм на фона на безкрайната савана. Залезът слезе бързо и
зашеметяващо. Удари ни по челата.
Огненият африкански залез изпълни телата и душите ни! За разлика
от всичко, което се случва бавно
на черния континент, залезът е лимитиран. Докато слънцето се скри,
дойде студът. Метнахме се на джипа. Бързо шофиране, открита кола,
вятър и полуголи туристи! Наложи
се да легнем на пода един до друг
като сардели, за да се топлим. След
час когато джипът спря до слоновете на лоджа, ни трябваше доста
време, докато се разгънем и раздвижим. Изглеждахме като шестимата глупаци! Запалихме си огън.
Топлината ни върна отново към
живота. Разказаха ни за дъждовния
сезон, в който солените езера се
раззеленяват и образуват огромен
водоизточник за многобройните ята
фламинго. Мястото се превръща в
един от последните миграционни
маршрути в Африка. Хиляди антилопи, гну, зебри...След тях лъвове и
леопарди. Накрая чистачите-хиените. Това е истинската, дива Африка!
На 01.09. отпътувахме към втория по големина град Маун. Първа е столицата Габороне. Уж сме
на пътя, но всъщност бяхме извъх
пътя! Дупка до дупка в битката да
се доберем до северозападния край
на страната. Целта е Tsodilo Hills,
близо до Делтата на Окаванго. Ако
сте с болни бъбреци или недобре
направени обтурации, не тръгвайте. До сега класацията ми за лоши
пътища водеше Мадагаскар, но ще
заменя водача. Жега, дупки и безкрайна равност! Чудя се, ако джипът не беше японски, дали въобще
щяхме да стигнем заветната цел?
По пътя: Малко коли, огромни
разтояния, бедни села. Под слънцето, което направо изгаря, хората
едва се движат. Не ги дразнят нито
дупките, нито беднотията.

ЧЕРНИЯТ
КОНТИНЕНТ ВЪВ
ВРЕМЕТО

Най после на фона безкрайното
равно се очертаха четири хълма,
подредени по големина. Олицетво-

ните племена не са морски народи.
Боята не е разчетена. Обясненията
за смесване на кръв от животки
и треви звучи неправдоподобно.
Мъчно ми стана за местното население, което е изселено. Бушмените са били щастливи по своему тук,
близо до свещените нарисувани
камъни и техния дух. Къде са ги
пратили? Ще живеят пак в пустош,
но без Боговете. А без Богове човек
е безпътен. Още повече в Африка!
Тук животът никак не е лек!
При 40 градуса жега кротко катерех по ,,пътеката на носорога“.
Трасетата носят имената на найчесто срещаните рисунки. Хилядолетия червената охра /предполагам/ си стои по камъните и се
опитва да разкаже за миналото.
Връзката с това време е прекъсната. За да рисуват кит, тези древни
творци са го познавали. Ей така са
отскачали до двата океана. Май са
били и доста навътре във водата.
Имали са опознавателни срещи с
морския бозакник. Ей така просто
за да го нарисуват... После са литвали до сърцето на континента и
започвали да творят... даже не звучи като приказка!
Преди потопа всичко е било на
ниво, което май не сме достигнали.
А може би вървим по съвсем разли-

ряват баща, майка, дете и внуче.
На местния език Tsodilo означава
чист, неопетнен. От много хилядолетия местните племена са търсили
опора в Боговете по 4-те хълма. В
днешно време местните са изселени и разделени от свещените места.
От 2011г. скалните рисунки са под
закрилата на Юнеско. Това е найголемият световен музей на открито за скални рисунки, 4500 на брой.
Най-младите са на 3000г, а най-старите на 100000г. Картините са бели
и червени. Изображенията са на
животни, геометрични символи и
танци. Има труднообясними факти.
Например изображение на кит. Най
близкият бряг е на 1100км. Мест-

чен път. Малко ни е незнанието, а
сега и ковидът не ни прощава.
Последните нарисувани пещери,
но не на открито, гледах на остров
Сулавеси, Индонезия. Датировка –
40 000г.пр.н.е. Навсякъде по света
изникват обекти с много стара датировка. Въпросите остават.
Обратният път мина в размисли.
Разделихме пътя до резерват Мореми с преспиване в Swamp camp
на Делтата на Окаванго. Взехме
тур с лодка по средните ръкави на
реката. Добре, че си забравих фотоапарата. Наслаждавах се и не се
притеснявах, че ще изтърва някой
добър кадър.

Преживяли са извеждането на
милиони роби. Копали до изтощение в диамантените мини. А Леополд? Преживяли колониалния
и постколониалния период. Дали
въобще е било нужно! Те си вървят по свой собствен път. Вървят с
други обороти и като че ли в друго
време.
В бедните селца непрекъснато
питах какво ядат всеки ден?
Шофьорът ме успокои: Тук около реката е лесно. Има риба, царевица и каквото си направят от крави и овце. Мисля, че по-далеч от
млякото не стигат.
Защо толкова време белият човек им тикаше в лицето своите
виждания и разбирания? Докато
дремят покрай пътя, можеха поне
дупките огромни да изпълнят. От
друга страна на тях защо са им
коли? За никъде не бързат.

БОГОВЕТЕ
ПО 4-ТЕ ХЪЛМА
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ВАЛЕЖИТЕ ЦЕЛУВКА ОТ ГОСПОД
Феноменът Делтата на Окаванго е единствен в света. Седемдесет
процента от територията на Ботсвана е заета от пустинята Калахари.
В сушавата африканска държава се
поздравяват с думата пула, която
означава дъжд. Точно там е мястото, където може да се усети колко много хората държат на дъжда.
Националната им валута се нарича
пула – „дъжд“. Валежите се приемат като целувка от Господ. По
същия начин се приема река Окаванго. Извира някъде от Ангола и
след 1700 км достига пясъците на
Калахари в Ботсвана. Образува най
голямата вътрешноконтинентална
делта в света – 15 000 кв.км. Реката
се разлива в пясъците, губейки 95%
от своя капацитет, а водите и образуват лабиринт от канали, острови,
лагуни и тръстикови мочурища. Интересното е, че нивото на реката се
вдига точно в разгара на сухия сезон, което тотално преобразява пейзажа. Пустинята се пълни с вода,
очертават се острови, животните
са на стада и доволно хрупат трева.
Резерватите в делтата са дом за 800
000 калахарски слонове, най-голяма
концентрация на земята. Живеят

заедно с лъвове, диви кучета, леопарди, жирафи, хипопотами, зебри,
хиени, антилопи...530 вида птици и
155 влечуги.
Входът към резерват Мореми е
гр.Маун. Спахме в Moun Water Front
Guest House. Горещо препоръчвам.
Ботсвански англичанин. Дедите му
са от колонизаторите. Уют, вечерен
огън, нормален интернет /тук научих за последните заповеди на министър Кацаров/ и перфектна закуска. На 04.09 тръгнахме към входа на
Мореми за да се срещнем с двамата,
с които се разделихме. Почти цял
ден преход. Надвечер достигнахме
къмпинга, в който сами опънахме
палатките си. Не е лесно, но пък
романтично. Следващите дни редувахме сафари в саваната и сафари с
лодка по каналите на Окаванго.
БЕЗБРОЙНИТЕ ЛИЛИИ В
РОЗОВО ДО ЛИЛАВО

Покрай лодката се любувах на
безбройните лилии в розово до лилаво. Едва различавах другите цветя от многобройните пъстри птици.
Тук-там дремещите крокодили ме
връщаха в реалността.
Най-зашеметяващо беше целодневно сафари по Делтата на Окаванго, центарален район. Газещите
из водата стада слонове, оставящи
просеки в зеленината, бяха навсякъде. В един участък настигнахме
няколко местни канута, които чинно
изчакваха по брега на канала. Помолиха ни да им бъдем защита при
преминаването покрай няколко майки слоници с малките. Направихме
Хипопотамът не е включен във Великата петорка, защото преди 100г. ловците не се интересували от него им нещо като стена и те бързо и тихо
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се изнизаха. Агресивността на майките е непредвидима. Не след дълго
при много подходяща светлина се
бях изправила в лодката и от малко
разстояние снимах двойка слонове.
Всичко беше като по поръчка до
момента на внезапно насочване на
единия слон към лодката. Скъсеното растояние от два на един метър се
последва от рязко изтегляне на лодката. Почти мигновено ме залюля и
паднах по очи в дъното на лодката.
Че паднах, паднах, но важното е
къде! Вътре в лодката е 100 пътти
по добре, отколкото при крокодилите във водата. С благодарност изслушах конското по повод изправянето
и снимането. Нали слоновете не
скачали? Дръг път ще внимавам.
Цялата група имахме изпълнение с
хипопотам. Бяхме на 15 м и всички седнали. Снимахме ги на фона
на залеза, но единия се издразни и
всички видяхме огромната вълна,
която се оформи при насочването
му към нас. Последва скоростно отдалечаване. Дивата природа зове, но
когато има възможност, не прощава!

ХИЕНА
В ПАЛАТКАТА
Вечерите край лагерния огън
бяха смях, емоция и знание. Както
си говорихме, единият от водачите
рязко стана и насочи прожектора
към една от палатките, които бяха в
кръг. Едан хиена се чудеше да влезе
или не в палатката. За през нощта
категорично ни забраниха да излизаме извън палатките. Взаимно притеснение между животни и хора е
по-добре да се избегне.
Научих следното: Слонът живее
от 60-80 до 100 г. На ден са му нужни от 150 до 400 кг. храна. Когато са
млади, се хранят с плодове и листа
от дърветата. Видях как прегръщат
с хобота си дървото и яко клатят,
докато избрулят де що има. С напредването на възрастта зъбите им
се изтриват и опадат. Възрастните
умират от невъзможност да скъсат и сдъвкат жилавия мочурлив
троскот. Всъщност умират от глад.
Започват размножаването си на 10
г.Бременност - 22 месеца, раждат
на 4 години, защото кърмят до три
години.

ДИАМАНТИ
И СПИН
Нидерландска компания владее
диамантените им залежи. От продукцията 70% за страната и 30%
за компанията. Китайците са предложили 50 на 50. Мисля, че е добра
сделка.
Бумът на СПИН в края на 20 век
е убил много млади хора. В днешно
шреме ги лекуват безплатно, но все
още се срамуват да се легитимират.
Когато си правихме PCR теста,
разгледах болницата в гр. Маун.
Прилично, но оборотите са изключително бавни. Пожелавам им никакви заболявания, камо ли ковид!
На 06.09.21г. вдигнахме катуна.
Всяко приключение има своя карай.
Всеки край има ново начало. Взехме своето хапче срещу холеричната ситуация в цял свят. Заредихме
се с топлина и нови африкански
приятели. Беше поредната стъпка
в битката с коварния вирус. Бъдете
здрави! Пътувайте! Обичайте се! Не
се плашете от непознатото! Слънцето грее за всички ни, но в Африка е
по-горещо!
Д-р Нева Читалова,
любител на
Африка и Адреналина
(Заглавието е заимствано от
прочутата книга на Карен Бликсен
„Out of Africa“. Бел. ред.)
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БЛИЦ
ПРЕЗ 2022 Г. ЕС ЩЕ
ПРОИЗВЕДЕ 3,5 МЛРД.
ДОЗИ COVID ВАКСИНИ,
ПОВЕЧЕТО - ЗА ИЗНОС
През 2022 г. заводите на фармацевтичните компании на територията на ЕС ще произведат 3.5
млрд. дози ваксини срещу COVID-19. Това заяви
председателят на Еврокомисията Урсула фон дер
Лайен, цитирана от световните агенции.
Фон дер Лайен направи изявление преди срещата на Г20, която започва утре и ще обсъжда начините за справяне с пандемията.
От думите й стана ясно, че по-голямата част от
тези ваксини ще бъдат изнесени за трети страни.
Председателката на ЕК уточни, че от началото на
тази година ЕС е изнесъл 1.2 млрд. дози ваксини,
докато 800 млн. са били произведени за нуждите
на самата общност.
ЕС се обяви за ясен ангажимент от страна на
Г20 да подкрепи усилията до средата на 2022 г.
70% от световното население да има поставена
поне една доза ваксина срещу COVID-19. През
последните месеци Евросъюзът нееднократно
призовава за увеличаване на производствените
мощности в развиващите се държави, като обеща
да предостави 1 млрд. евро, за да помогне за изграждането на заводи за ваксини в Африка.

БУСТЕРЪТ
НА "ПФАЙЗЕР"
Е С 95.6% ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективността на усилващата доза от ваксината срещу COVID-19 на "Бионтех"/"Пфайзер"
е 95.6%, съобщи производителят й, огласявайки
резултати от клинични изпитвания върху 10 хил.
души на възраст над 16 години. Сравнението се
прави с хора, на които са направени две дози от
препарата. Ефективността се запазва и срещу ва-

рианта "Делта".
Усилващата доза е поставена на участниците
около 11 месеца след втората. В групата, получила бустера са установени пет случая на COVID-19,
докато сред получилите плацебо са диагностицирани 109 случая. Средната възраст на участниците е 53 години, като 55.5% от тях са били между 16
и 55 г. и 23.3% на 65 г. или повече.
Междувременно израелският вестник "Джерузалем пост" съобщи, че третата доза от ваксината
срещу COVID-19 на "Бионтех"/"Пфайзер" увеличава 50 пъти нивото на антителата при здрави медицински работници, на които е поставена
осем месеца след втората.
В изследването, направено от медицинския център "Сураски" в Тел Авив, са анализирани данни
на 346 болнични служители с поставена бустерна доза от препарата. Повечето от медицинските
работници са имунизирани с третата доза осем
месеца, след като им е била поставена втората.
Израел започна ваксинационната си кампания в
края на декември и медиците бяха сред първите
имунизирани, напомня БТА.
Поставянето на бустерна доза за възрастните в
Израел започна през август. Нивото на антитела
при доброволците, които са на възраст между 64 г.
и 73 г., преди имунизацията е било 3.67. Десет дни
след поставянето на бустерната доза при 95.7% от
тези хора е установен ръст на антителата до повече от 150.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Вилияна Стоянова и д-р Димитър Георгиев, като им пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до тях ,
чудесни мигове , много лични и професионални
успехи, дълъг и щастлив живот.
УС на РК на БЗС-Благоевград

ИМЕНА В БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА

П

НА 95 ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ ПОЧИНА ПРОФЕСОР
Д-Р КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ

рофесор д-р Константин Анастасов е един от
създателите на съвременната лицево-челюстна
хирургия в България. Той има световна известност и като хирург и като деятел на олипмийското движение.
Роден е в Париж на 10.06.1926 г. Като дете живее в
Париж и в Берлин. След завръщането си в България учи
във Френския колеж, в Духовната семинария и се дипломира във Втора мъжка гимназия в София. През 1951
г. завършва стоматология в София с отличен успех и
веднага след това е назначен за младши научен сътрудник по лицево-челюстна хирургия при Научно-изследоватeлския стоматологичен институт (НИСИ). През 1958
г. защитава дисертация на тема „Към проблемите на
острата одонтогенна инфекция“. През следващите години е избран за старши научен сътрудник към НИСИ
и оглавява секцията по лицево-челюстна хирургия. От
1965 г. е доцент към ИСУЛ, а от 1969 г. е старши научен
сътрудник първа степен. През 1970 г. проф. Анастасов
е избран за редовен професор и ръководител на катедрата по Лицево-челюстна хирургия на ИСУЛ, а впоследствие и на Катедрата по ЛЧХ към Стоматологичен
факултет – София. Специализира във водещи клиники
в Париж, Лондон, Ню Йорк.
През 1978 г. е избран за почетен професор и ръководител на Катедрата „Игнасио Чавес“ при Мексиканския
национален университет. В Мексико работи 4 години,
където изнася лекции в редица градове, организира конгреси и конференции, оперира, подготвя редица специалисти. На негово име е именувана Клиниката по ЛЧХ в
гр. Кампече – Мексико.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI
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Проф. Анастасов е автор на над 160 научни труда,
като голяма част от тях са публикувани на френски, английски, немски, руски и испански език. Участвал е и е
изнасял доклади на редица конгреси и конференции в
Ню Йорк, Вашингтон, Москва, Атина, Истанбул, Братислава, Лайпциг, Копенхаген и др. Автор и редактор е
на два учебника и на пет монографии.
Проф. Анастасов е виден деятел на Българския олимпийски комитет, дългогодишен член на Изпълнителния
комитет на Световната федерация на университетския
спорт и неин дългогодишен вицепрезидент, един от основателите на дружество „Академик“.
Проф. д-р Константин Анастасов е от най-ярките
имена в българската медицина.
Поклон пред светлата му памет!

IN MEMORIAM
С прискърбие съобщаваме за внезапната кончина на д-р Хайк Степан Папазян (1951-2021).
Д-р Папазян бе уважаван дългогодишен преподавател към Катедра Протетична Дентална Медицина, ФДМ, МУ-София, деен участник в структурите на БЗС, дентален лекар на годината. Ще го
запомним като един топъл, справедлив, трудолюбив човек. Мир на праха му!
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МАЛКИ ОБЯВИ
САМО ВЪВ ВЕСТНИК “ДЕНТАМЕДИКА” МАЛКИТЕ ОБЯВИ СА БЕЗПЛАТНИ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАТЕ E MAIL:
REDOBIAVI@MAIL.BG. ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА С НОРМАЛНИ (НЕ САМО С
ГЛАВНИ) БУКВИ. ВАШАТА ОБЯВА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 9260 ДУШИ!

ПРОДАВА
Продавам
стоматологична
машина (ЮС-7) в отлично състояние, периферия приставки
за ел. диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник;
резервни части. Цена:600 лв.
тел:0878671036 Д-р Божинова
Продавам: Пълно оборудване
за стоматологичен кабинет тел
.0887/393140
Продавам: Сух стерилизатор
тел. 0887/393140
Продавам стоматологична машина ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43
60 11 – Д-р Петкова
Продавам
стоматологичен
Юнит Olsen с компресор. Цена
1600 лв. За информация: 0882/
080 082
Продавам дентална практика
в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За
контакт - 0888 833194 или sms
(след 20h)
Продавам апартамент от 58
кв.м. на 1-ви етаж, обособен като
два дентални кабинета, работещи и в момента. Практиката е
от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени.
Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97 21
87 – Д-р Петрова
Продавам пълно оборудване
за стоматологичен кабинет Тел.
0889 765 295
Продава се стоматологичен
кабинет (оборудван) Център, гр.
Пловдив 55000 EUR (1100 EUR
кв.м.); Квадратура: 50кв.м.; Вид
строителство: Тухла Телефон за
контакт: 0888 626883
Продавам
стоматологична
машина ЮС7Медиа в много добро състояние. Д-р Е.Вълчева,
тел.0888914504
ДАВА ПОД НАЕМ:

Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на
1-ви етаж в едно с друг работещ
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван и
работещ дентален кабинет в центъра на гр. Пловдив За контакти:
0898 35 75 34 – Д-р Петрова
Давам смяна под наем в кабинет в гр. Пловдив, ул. „Царево” № 1, кв. Съдийски, до Германо-българската лаборатория или
продавам напълно оборудвана
практиката, намираща се на този
адрес Тел. за връзка: 0877 769
099
Давам под наем стоматологичен кабинет (самостоятелна
сграда) със санитарен възел, чакалня и самостоятелен вход. Kабинетът е в ЖК „Тракия“ и е работил като денонощен. Месечен
наем 400 лв. Тел: 0895443171,
0888217713
Давам под наем кабинет в гр.
Асеновград За контакти: 0877 12
94 84
Давам под наем напълно
оборудван дентален кабинет,
страхотна локализация, център,
обезопасен, СОТ. Кабинетът е с
разработена практика от 20 години. За информация: 0887 517 426
Давам под наем/продавам/
два зъболекарски кабинета в
идеален център на гр. Враца напълно оборудвани, съвременна техника. тел. 0878 45 70 43
Давам под наем смяна в дентален кабинет във Варна, кв. Левски - tyt69@abv.bg, 0897766367
ТЪРСИ:
Лекар по дентална медицина
търси работа на смени или смяна под наем в гр. Асеновград или
околността
За контакти: 0884 72 92 41
Дентален асистент търси работа в гр. Пловдив или областта.
За контакти: 0887 58 22 95

Отдавам под наем зъболекарски кабинет - 55м2, в центъра
на гр. Варна. Кабинета е изцяло оборудван с дентален юнит Siemens Sirolux S, модел D 3135.
За въпроси и контакти д-р Манева - тел. 0887/ 846 194.

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

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

Стоматолог търси по-млад
колега първоначално за втора
смяна и в последствие да поеме
практиката му в кабинета, намиращ се в центъра на София.
GSM: 0888876692

Давам под наем помещение,
подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. Пловдив, кв”
Прослав”, до пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

Дентална практика в град
Бургас търси лекар по дентална
медицина за работа на процент.
При интерес, обадете се на телефон: 0879 03 36 36 .
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