РК НА БЗС - ПЛОВДИВ

ЗА ПРАКТИКАТА

Как се зароди идеята за проекта „Детски зъби в опасност какво да правим?“ - Идеята се зароди като едно естествено
продължение на Национална програма за профилактика на
оралните заболявания при деца 0-18 год. Идеята е на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, съвместно
с Медицинския университет в Пловдив и е подкрепена от
Факултета по обществено здраве и Факултета по дентална
медицина към МУ.

Боледувалите от Ковид диабетици по-бавно
се изчистват от вируса, според последните
проучвания. Те може да са носители на
значителни вирусни товари месеци след
боледуването. Вече се наблюдава нов вид
диабет, който се появява при пациенти с
коронавирус и именно при тях е отчетена
три пъти по-висока смъртност.

ПРОEКТ ЗА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ,
СВЪРЗАНО С ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

ГЛЕДНА ТОЧКА

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРАТА С ДИАБЕТ В
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19
В България има регистрирани по официална
статистика 510 000 диабетици (Тип 1 и Тип
2 диабет). Вероятно многократно по-голям
е общият брой на заболелите в страната. В
условията на епидемия би било добра идея
да се отнасяме с особено внимание към пациентите с вече манифестиран диабет, както
и към преболедувалите...

Може ли да определим стоматологичната си тежест в обществото? Ще изкажа лична позиция. Взаимоотношенията определят комфорта ни в социалната среда, която обитаваме.
Всеки ден сме подложени на публични изяви на политици,
журналисти и експерти. Демонстрацията на его и себичност заливат обществото. Размиват се границите между
добро и зло. Губим качеството да бъдем изслушвани.
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ЗА ВЗАИМОВРЪЗКАТА В
ПРОФЕСИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО И НОВА 2022 Г.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН
КОНГРЕС НА БЗС
От 26 до 29 май 2022 г. в Пампорово ще се проведе
Отчетно-изборният конгрес на БЗС, съгласно
решение на УС на БЗС.

Н

Нека посрещнем Рождество Христово и
Новата година с надежда и вяра в душите!
Продължаваме да се надяваме на най-доброто!
Бъдете здрави!
Бог да ви благослови!
Д-р Николай Шарков,
Председател на УС на БЗС
Д-р Борислав Миланов,
Главен секретар на БЗС

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

астъпват най-хубавите и светли празници, които традиционно очакваме с упование и надежда за по-добри дни!
Тази година те за втори път ще бъдат
различни, но все така празнични и изпълнени с
топлота.
Пандемията все още налага своите ограничения
по отношение не само на начина ни на живот, но и
по отношение на благословената на професия.
Мнозина от лекарите по дентална медицина, за
които края на годината преди пандемията преминаваше в усилен труд, множество пациенти и запълнен график, сега се сблъскват с нейните косвени последици. Необходимост от допълнителни
инвестиции в името на безопасността на екипите
и пациентите и по-редките посещения, често по
спешност, или доста закъснели, въпреки че денталните кабинети са едни от най-безопасните места по
отношение на предаването на коронавируса.
Въпреки огромните предизвикателства и откровено тежката ситуация на продължаващата епидемия, Българският зъболекарски съюз успя да изпълни ролята си на обединяващ и подкрепящ фактор за
лекарите по дентална медицина в България.
Той съумя, както да поддържа полезната комуникация с институциите, така и да подпомогне своите
членове изпаднали в тежка житейска ситуация, без
разлика във възрастта и отдалечеността от центъра,
когато това се налага.
Лекарите по дентална медицина винаги са били
на своя пост по отношение на борбата със заразите.
Те продължават да работят и по време на коронавирусната инфекция, като често пъти плащат найвисоката цена за това, че продължават да лекуват.
Пожелаваме на всички колеги, техните семейства
и скъпи хора най-вече здраве, сигурна и безопасна
работа, късмет, продължаваща съпричастност и човечност!

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

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

НФДМ - „МАДАРСКИ КОННИК“
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

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
ежегодният 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

Честито Рождество
Христово

2022

и Нова
година!

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЗС
МОМЕНТЕН
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
И РЕШЕНИЯ

ГОДИШЕН ФОРУМ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА

ПРОМОЦИЯ
ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ
НА 11-ТИЯ ВИПУСК
НА ФДМ, МУ - ВАРНА

Всички искрено желаем да се върнем
в нормалното русло на живот и работа.
Пандемията ни отреди друго. В условията на динамично променяща се ситуация
по отношение на разпространението на
заразата от коронавирус и все по-агресивни вълни, наистина е невъзможно ...

На 02.12.2021 г. в хотел „Интерконтинентал“ в столицата се проведе традиционния годишен форум на Националната програма за профилактика на
оралните заболявания при деца от 0- 18
годишна възраст в Република България, за 2021 г.

На 16 октомври 2021г се проведе тържествена церемония за завършването
на 11-тия випуск лекари по дентална
медицина на Факултет “Дентална медицина“ на МУ-Варна. 106 абсолвенти
получиха своите дипломи от декана,
проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
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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.

НФДМ – ВЕЛИНГРАД
От 2 до 4 септември 2022 г., ще проведе традиционният НФДМ, организиран от РК на БЗС-Пазарджик.

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН НФДМБАНСКО - 2022 Г.
На 7, 8 и 9 октомври 2022 г. ще се проведе Десети
юбилеен НФДМ-Банско -2022 г., организиран от
РК на БЗС-Благоевград със съдействието на УС
на БЗС.

ОТ ЗДРАВНАТА
ПРОГРАМА НА КАБИНЕТА

П

илотно въвеждане на нови финансиращи
механизми - най-късно до 2023 г.
Въвеждане на методични ръководства за лечение и диагностика с необходимите законодателни инициативи до декември 2022 г.
Преформатиране на контролните функции
на системата чрез изграждане на държавна
агенция на национално и регионално ниво.
Контрол на качеството - да бъдат закрити
съществуващите медицински одити в МЗ. Създаване на независима Агенция за медицински
одит и акредитация към Народното събрание.
Ефективно преобразуване на съществуващата Изпълнителна агенция "Медицински
надзор".
Законодателни промени за повишаване
ефективността на етичните комисии към съсловните организации.
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#EDITORIAL

МАСКИРАНАТА
ГОДИНА

П

оследната пандемична година се изниза сякаш с космическа скорост. Пако Рабан беше казал, че живеем в ускорените времена. Пандемията спря света, но сякаш ускори
времето.
Все пак успяхме да откраднем няколко спокойни летни дни,
малко синьо море, малко…
Затворена вкъщи, повече от обичайното, случайно попадам
на един телевизионен формат, където падат маски. Един „Самурай“ пее на фалцет с особено музикално чувство и присъствие.
Той сваля маската… и зъболекарската връзка е налице. Под нея
се оказва талантливият певец и актьор Владо Михайлов, син на
д-р Живко Михайлов, председател на БЗС, самият той ерудит с
богата музикална култура и певчески талант, който ни напусна
преждевременно.
Спомените ме връщат години назад, когато след събитие на
БЗС, присъстващите са принудени да изслушат музикалната
програма на популярен естраден дует. Д-р Михайлов не издържа
вялото и бездушно изпълнение на плейбек и без протокол взима
микрофона. Пее евъргрийни, песни на „Бийтълс“, „Earth, Wind
& Fire“ (Boogie Wonderland). С импровизираните си елегантни
изпълнения той успява да върне нарушената естетика и приятното усещане към живота тази вечер.
Нашето съществуване в момента е силно смутено и сме далече
от чудната земя, за която пеят „Earth, Wind & Fire“. Мнозина
загубиха живота си по време на епидемията, други се бориха
тежко с инфекцията, трети с неособено приятните странични
ефекти на ваксините (но се ваксинираха и реваксинираха успешно, все пак).
Нека почетем паметта на тези, които ни напуснаха заради епидемията и да се помъчим да направим това, което зависи от нас,
тя да бъде ограничена и спряна.
Пожелавам си да няма повече некролози на последните страници на вестника. Това е най-важното сега.
На вас, скъпи дългогодишни и верни читатели, желая следващата година да бъде без маски и ограничения на публичните
места. Година, която да изживеем здрави и удовлетворени, въпреки неблагоприятните икономически и социални прогнози.
Бъдете безусловно здрави и истински щастливи!
Честито Рождество Христово и успешна Нова година!
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

КОИ СА ЛЕКАРИТЕ В
47-МОТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ?

И

зборите за 47-мото Народно събрание са вече минало, а след тях са ясни и народните избраници, които влизат
в управлението на страната. ГЕРБ
ще са политическата сила с наймного лекари в групата си, докато
победителите от „Продължаваме
промяната“ са с доста слабо медицинско представителство.
Може би едно от най-разпознаваемите лица сред представителите на съсловието в парламента е
депутатът от левицата проф. Георги Михайлов.
От групата на ГЕРБ-СДС в парламента ще видим отново бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов, както и бившият
директор на „Пирогов“ проф. Асен
Балтов. От редиците на бившите
управляващи депутат ще е отново
Красен Кралев, който е завършил
МУ-Варна, но на практика професионалният му път е свързан
активно с маркетинг и реклама.
Отново в парламента ще видим и
доц. Лъчезар Иванов.
Сред лекарите в листите на бившите управляващи от квотата в
Пловдив влиза анестезиологът д-р
Иван Червенков, който е управител
на МБАЛ Асеновград. От групата
на ГЕРБ в парламента влизат д-р
Красимир Събев, който е началник
на ОАИЛ в МБАЛ-Смолян.
„Продължаваме
промяната“,
която влиза в парламента с наймного или 67 депутати, ще бъде
представлявана сред лекарите
единствено от доц. Антон Тонев,

който е специалист хирург-онколог от Варна с над 10 години опит.
Малко след вота в една от първите си публични изяви, доц. Тонев
коментира, че той и представляваната от него политическа сила са
„за“ ваксинацията срещу COVID,
но отбеляза, че това трябва да става доброволно.
Вече доста познато лице в парламента е и проф. Андрей Чорбанов, който влиза от квотата на
„Има такъв народ“. Проф. Чорбанов бе в състава на последната
парламентарна здравна комисия.
От партията на Слави Трифонов
в парламента влиза и доц. Силви
Кирилов, който беше начело на
ресорната комисия в предходния
парламент. Припомняме, че 70-годишният уролог бе номиниран за
здравен министър в проектокабинета на ИТН. Доц. Кирилов е
народният представител, който
откри 47-ия парламент.
Групата на ДПС отново ще бъдат представлявани от д-р Хасан
Адемов и д-р Джевдет Чакъров.
От редиците им влиза и Юсеин
Вейселов, който е завършил „Рехабилитация и ерготерапия“.
От „Демократична България“ в
парламента влиза отново пулмологът д-р Александър Симидчиев,
който беше заместник-председател и председател на здравната
комисия в последните два парламента.
Видно е, че лекари по дентална
медицина няма в новоизбрания
парламент.

Управителен съвет на БЗС

МОМЕНТЕН АНАЛИЗ
НА СИТУАЦИЯТА
И РЕШЕНИЯ

В

сички искрено желаем да
се върнем в нормалното
русло на живот и работа.
Пандемията ни отреди
друго. В условията на динамично
променяща се ситуация по отношение на разпространението на
заразата от коронавирус и все поагресивни вълни, наистина е невъзможно да се върви по утъпкани
пътища.
С всеки изминал ден предизвикателствата в здравен и икономически аспект стават все повече и
повече.
Последният за 2021 г. Управителен съвет на съсловната организация направи многостранен и
обстоен анализ на ситуацията и
възможностите за съсловна дейност в полза на лекарите по дентална медицина в България. Той бе
проведен на 18 декември в Поморие. Всеки от участниците в него
трябваше да представи сертификат
или негативен тест.
Конгресът на БЗС е върховен
орган, който взима решения. Ето
защо сред първите точки в дневния
ред на УС бе провеждането на Отчетно-изборния конгрес на БЗС.
Бе подчертано, че удължаването
на мандата на сегашното ръководство е най-голямото предизвикателство във времето, свързано с
ковид епидемията.
Как да се влезе в редовен мандат при спазване на изискванията

на противоепидемичните мерки,
извънредната обстановка и нормативната база на Съюза при тези
форсмажорни обстоятелства.
Анализ на фактите и времеви
разчет за провеждането на Отчетно-изборен конгреса на БЗС
До момента девет от 28-те Районни колегии (РК) на БЗС не са
успели да проведат своите Редовни отчетно-изборни събрания. Съгласно Устава на БЗС, те трябва да
бъдат проведени не по-малко от два
и половина месеца преди Конгреса.
Общият брой на делегатите е
396 плюс новозавършилите колеги, като е задължително в залата да
присъстват 2/3 от тях.
Това е сериозен брой участници и за ефективната работа и настаняване, в сегашния все по-непредсказуем икономически фон, е
предизвикателство за намиране на
подходящо място. След обсъждане на възможностите бе гласувано
Конгресът да се проведе в Пампорово.
Това бе и мястото на отложения
поради пандемията Отчетно-изборен конгрес.
Част от Районните колегии вече
бяха превели суми за участие. По
време на преговорите с мениджмънта на комплекса са постигнати
добри условия и съотношение цена-качество.

Взето бе решение Отчетноизборният конгрес на БЗС да се
проведе в периода от 26-29 май
2022 г. в Пампорово при спазвана
на закона, Устава на БЗС и евентуалните изисквания на здравните власти.

НАЦИОНАЛЕН
РАМКОВ ДОГОВОР
2020-2022 Г.
По тази обширна информационна точка от дневния ред докладваха
д-р Георги Димов, д-р Светослав
Гачев и д-р Николай Шарков.
Бе представен анализ на ситуацията и бе представен отчет на КРД
за постигнатите резултати, проведените срещи и обсъждания. На дискусия бе подложено и предложение
от д-р Валентин Павлов, зам.-председател на БЗС, председател на КДППЗ и член на Комисия по изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО
(наричана за краткост КРД), както и
писмото от НЗОК във връзка с резултати от контрол на договорите за
оказване на дентална помощ.
Преглед на фактите
• До този момент няма приет
държавен бюджет, съответно и
бюджет на НЗОК.
• Предстои подписване само на
Анекс-2022 г. към НРД.
• В закона е предвидено в такива случаи да се харчи 1/12 част от
предходния бюджет.
• Съществуват проблеми с Методиката за работа в неблагоприятни условия, т.нар. НУР. Имаше
и манипулативни твърдения, че
заплащането по НУР ще доведе до
преизпълнение на бюджета за дентални дейности.
• През изминалата година
имахме различни, кратковременни
правителства с несигурност в решенията. Това рефлектира и върху
работата с НЗОК. Въпреки това
КРД съумя да работи за защита
интересите на съсловието в сложната епидемична обстановка.
Тази точка от Дневния ред на
УС естествено предизвика оживен
дебат. Бяха разгледани отделни случаи и се достигна до по-генерални
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изводи.
Д-р Георги Димов, председател
на Комисия по изготвяне и подписване на НРД по ЗЗО, представи
детайлно конкретните данни за изпълнението на бюджета за дентални дейности до момента, а то е над
199 млн. лв.
Стоящите от години проблеми с
отчитането на 101 бяха дискутирани с разглеждането на отделни казуси.
Присъстващите на УС се обединиха около мнението, че няма разпоредба, която да задължава лекарите по дентална медицина (лдм) да
проверяват в ПИС на Касата всеки
пациент. Тези лдм, които задържат
амбулаторни листове, в които са
вписали 101, но не са отчели за дадения период, би трябвало да понесат съответната санкция от НЗОК.
Тук дори не говорим за другата
страна на въпроса, защо се задържат амбулаторните листове.
Д-р Тошева сподели, че в РК на
БЗС-Видин се прекратяват договори с лдм за невписване на извършена дейност в книжките.
Д-р Тр. Антонов, председател
на РК на БЗС-Пловдив каза, че в

Пловдив обмислят завеждането на
колективен съдебен иск към РЗОК
за неправомерни глоби, при използване на експертността на лдм. Той
депозира писмо за конкретен казус,
свързан с невписване в системата
ПИС на обслуженото лице с код
101.
В РК на БЗС-Добрич има спечелени дела на лдм срещу Касата. От
РК искат отвод от Арбитражните
комисии на членовете на РЗОК.
С въвеждането на електронното здравно досие въпросът с
коректното отразяване на дейността ще бъде с нараснала важност.
Д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС, говори за вероятните проблемите свързани с неизпълнение на бюджета при реално
отчетени дейности. При падане на
заболеваемостта има вероятност за
декември да не се получава НУР без
50% изработка.
Бе подчертано, че е необходим
задълбочен анализ за финансирането на денталните дейности в ковид
условия.
Д-р Гачев направи обосновано
предложение на Комисията по

нормативните актове (КНА) да се
изплащат 1000 лв. на лдм, подобно на заплащането на общопрактикуващите лекари за работа в
условията на епидемия от ковид.
Той се позова и на данни от науката проксемика (проксима - от лат.
близост).
ЛДМ работят в близката интимна
зона на пациента, определяна на 0
до 15 см., според проксемиката, а и
според всекидневната практика.
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Това заплащане от 1000 лв. би
помогнало за увеличение на бюджета за дентални дейности за 2022 г.
Следващият НРД ще бъде подписан за периода 2023-2025 г.
Високата инфлация (7,3% на годишна база, според НСИ) изпреварва преките и непреки разходи, което
налага БЗС да заеме проактивна
роля в тази несигурна среда.
Д-р Н. Шарков запозна накратко
членовете на УС с решения на коалиционните партньори по отношение на здравеопазването, сред които
са идеите за премахване на доплащането, електронното здравно досие, наредбата за специализацията,
детската профилактика и др., включени в т. 23 за стоматологичното
обслужване.
Д-р Б. Миланов подчерта, че
трябва да се намерят точните формулировки и аргументи, за да се
вдигнат парите за дентални дейности в обем, който искаме.
Управителният съвет разгледа
взаимоотношенията с Българската асоциация на зъботехниците
(БАЗ).
След обстоен дебат и информация за проведените срещи с
представители на БАЗ бе изказано
становището, че зъботехниците не
могат да бъдат страна по договора
с НЗОК по сега действащите разпоредби. Изработването на протези е
част от подизпълнение на дейност-
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та на лдм. Двата млн. лв. за протези,
изработвани от зъботехниците не са
решени законодателно. БАЗ имат
желание и ще лобират активно да
получават пари директно от Касата.
Необходимо е да се изработи ясен
път за работа с тях. Позицията на
УС на БЗС е ясна и единодушна по
отношение на БАЗ. Те в момента не
са договорен партньор на Касата.

ПМОЛДМ И 20-ТИ
ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС
Научният конгрес (НК) ще се
проведе в Бургас на 16, 17 и 18 юни
2022 г.
Д-р Н. Шарков и д-р Б. Миланов
запознаха детайлно УС за направените проучвания във връзка с
организацията на Конгреса. Гранд
хотел Поморие, където бе проведен
предишния НК е с променена и завишена ценова политика.
След среща с кмета на Бургас,
Димитър Николов и зам.-кмета
Ананиева са били предложени адекватни фактически и ценови условия
за провеждането на Конгреса, както
и обещание за съдействие от страна
на общината.
Управителният съвет избра Организационен и Научен комитет за
Юбилейния конгрес. По традиция
Световната дентална федерация
ще предостави безвъзмездно двама
лектори.
Бяха гласувани и дати за
НФДМ – Велинград: 2-4 септември 2022 г., както и за Х юбилеен НФДМ-Банско, 7-10 октомври
2022 г.
Контролната комисия (КК) на
БЗС прие отчета за финансовата
2021 г.
Д-р К. Даков, председател на КК
запозна със становището на КК,
като УС взе решение за провеждане
на финансов одит за 2021 г.
УС на БЗС поздрави официално
д-р Н. Шарков за избирането му за
ковчежник на Световната дентална
федерация за следващия мандат.
ДМ

ПОЛИТИКИ

ИДЕИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
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рез следващата година
трябва да бъде ефективно преобразувана ИАМН
с цел оптимизиране на разходите
в системата и качеството на медицинските услуги, както и да
бъдат извършени законодателни
промени за повишаване на ефективността на Етичните комисии
към съсловните организации
Четирите партии – „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв
народ“ и „Демократична България“, постигнаха консенсус по голяма част от идеите си за промени
в здравните системи.
Групата за преговори в сектор
„Здравеопазване“ беше в доста
по-широк формат от първоначално
обявените по трима души от всяка
формация. От „Продължаваме промяната“ в дискусията участваха
Боряна Алексиева, Антон Тонев и
Виолета Лорер. От страна на БСП
участниците бяха проф. Георги
Михайлов, доц. Георги Йорданов,
проф. Бойко Коруков, проф. Невена Цачева, д-р Динко Странски.
„Има такъв народ“ беше представена от д-р Ивайло Христов,
д-р Иван Лютаков, проф. Андрей
Чорбанов и доц. Силви Кирилов, а
„Демократична България“ – от д-р
Александър Симидчиев, д-р Таня
Андреева, Катя Панева и Анна-Мари Виламовска.
Председателят на БЛС д-р Иван
Маджаров участва в преговорите
по покана на „Продължаваме промяната” в качеството си на предсе-

дател на съсловната организация и
експерт.
Споразумението условно бе разделено на две части –
краткосрочни мерки, свързани с COVID кризата, и краткосрочни мерки за промяна в системата
По отношение на COVID кризата партиите се споразумяха, че
наличието на протоколи за диагностика и лечение е задължително,
а спазването им е по преценка на
лекаря при леглото на болния. Те
приеха още да бъде конституиран
кризисен щаб за статистическа обработка на данните, както и че ваксинацията е доброволен акт.
Сред главните приоритети
до края на 2022 г. бе записано
електронното здравно досие и
електронна здравна система,
включително със съответните
законодателни промени; коригиране в дисбаланса на остойностяване на клиничните пътеки и
първи стъпки към преминаване
към диагностично-свързани групи. До 2023 г. ДСГ трябва да бъдат
въведени пилотно и да се направи
анализ на разходите, разбраха се
преговарящите.
През следващата година трябва да бъде ефективно преобразувана ИАМН с цел оптимизиране
на разходите в системата и качеството на медицинските услуги, както и да бъдат извършени законодателни промени за повишаване
на ефективността на Етичните

комисии към съсловните организации. Протоколите за лечение
и диагностика по специалности
също трябва да бъдат готови до декември 2022 г.
Прието беше лекарствата за деца
до 14 години за остри заболявания
да бъдат 95% заплатени от НЗОК
с предвидени механизми за контрол и след въвеждането на електронната здравна система, както
и стимулиране на профилактични
програми за деца, изграждане на
Национална детска болница след
подробен анализ, превенция и профилактика в детското здравеопазване, започвайки от бюджет 2022 г.
Ще бъде преразгледана Националната здравна карта по отношение на броя на леглата и кадрите до
края на 2022 г.
Ще бъде направена подготовка
за промяна на статута на държавните и общински лечебни заведения от търговски дружества след
анализ.
Смяната на статута не е решение за изтичане на парите
Доколко това прехвърля фокуса
върху пациента? Ако лекарят знае,
че ще вземе два пъти повече пари
с два пъти повече манипулации,
ще продължи да гледа на пациента
като на торба с пари“, коментира
Асен Василев.
В споразумението беше записано още въвеждане на рамкова система с минимална почасова ставка;
приемане на Наредба за детайлна
оценка на труда на медицинските

специалисти, базирана на минимална почасова ставка и надградена; болниците да бъдат категоризирани по нива на база на реални
приоритети, определени от Здравната карта, и на база на качеството.
Между санитаря и шефа на болницата трябва да има максимално
съотношение в базовото заплащане в лечебните заведения, които
ползват обществен ресурс, като
това съотношение вероятно ще
бъде 1:20, уточниха още преговарящите.
Освен това в новия Закон за лечебните заведения ще залегне медиците, които ползват обществен
ресурс, да имат само един договор
с НЗОК, тъй като сегашната система позволява един лекар да работи
и в болничната, и в специализираната извънболнична помощ.
Няма да се допуска заемане на
управленски позиции в две различни структури –
началник на катедра в университет не може да бъде началник на
отделение в болница, приеха още
представителите на партиите, с
допълнението, че заеманата управленска длъжност може да бъде не
повече от два мандата.
Прие се и от следващата година
да има разширяване на скрининговите и ваксинационните програми
за социално значими и редки заболявания. Освен това партньорите
са разбраха да се заложи оптимизиране на националната система за
спешна помощ с готови решения

по въпроса до юни 2022 г., както и да се направят промени на
наредбата за специализациите,
като тя се хармонизира със системите за специализация в ЕС.
Парамедици и лекарски асистенти и фелдшери да бъдат интегрирани в здравната система, т.е.
да имат самостоятелни практики,
решиха още представителите на
партиите, като в добавка ще се
даде възможност за регистриране
на техни съсловни организации.
В програмата за здравеопазване
беше записано, че
предстои да се направи анализ
на най-добрия модел на здравно
осигуряване,
но самата дискусия за смяна на
начина на финансиране на системата и ролята на НЗОК в нея беше
прехвърлена към сектор „Финанси“.
Демонополизация на НЗОК,
премахване на доплащането за
лечение
Представителите на преговарящите партии повдигнаха и въпроса за демонополизация на НЗОК.
Макар отдавна дискутирана, темата все още няма ясно решение.
Както и по предишни спорни точки, присъстващите решиха да започнат първоначално с анализ, който
да даде отговор кой е най-добрият модел на здравно осигуряване,
преди да се стигне до премахване
на монопола на касата в определен
момент.
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ГОДИШЕН ФОРУМ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА
ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0-18 ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.

Н

а 02.12.2021 г. в хотел
„Интерконтинентал“
в
столицата се проведе традиционния годишен форум на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при
деца от 0- 18 годишна възраст в
Република България, за 2021 г.
Модератор и водещ на форума
бе д-р Николай Шарков, председател на Националния координационен съвет на НППОЗД.
На него присъстваха представители на институциите, регионални
координатори, лектори от трите
факултета по дентална медицина,
както и представители на медиите.
Програмата е създадена през
2009 г., но е припозната от всички
досегашни правителства. Тя е комплексна, като един от елементите в
програмата е поставяне на силанти
на първите дъвкателни зъби при
децата.
СЗО докладва, че денталните
дейности са сред най-засегнатите от пандемията от коронавирус.
Това се отразява на програмата,
както и на цялото здравеопазване,
но програмата е комплексна и съдържа различни компоненти в себе
си.
Форумът започна с лекцията
и презентацията „Детето – обект
на профилактика“ на д-р Николай
Шарков, катедра „Детска дентална
медицина“, ФДМ, МУ-София.
Съвременните възможности на
лазерите за дентална профилактика представи проф. д-р Ани
Белчева, д.м. - зам.-ректор по
учебна дейност, МУ-Пловдив,

ръководител на Катедра по детска дентална медицина, ФДМ,
МУ-Пловдив.
„Антропометричен статус и
зъбен кариес при деца от 6 до 12
години“ бе темата доц. д-р Лилия
Дойчинова, д.м. – катедра „Детска дентална медицина“, ФДМ,
МУ-София.
„Кариес на ранното детство“ бе
обзорна тема с лектор проф. д-р
Радосвета Андреева-Борисова,
д.м.н., ръководител на Катедра
по детска дентална медицина,
ФДМ, МУ-Варна.
Д-р Шарков представи и резултатите от поставяне на силанти на
първите постоянни молари на деца
от 5 до 8 г. Най-много силанти са
поставени в София, Пловдив, Перник и Пазарджик, а най-малко във
Видин (по чисто демографски причини).
Според д-р Шарков силантът е
идеално профилактично средство,
за което той дава за пример широкото му използване в скандинав-

ските държави. «В Япония 90 процента от децата са със силанти“,
допълни той.
В България такова предпазно
средство се използва вече над 10 години, а в програмата има участващи зъболекари от всички области в
много населени места. Програмата
е напълно безплатна, а разходите
по нея са поети изцяло от Министерството на здравеопазването.
Лекционната част завърши д-р
Светослав Гачев с темата „Ефективност от силанизирането на
първите постоянни молари като
част от Националната програма за
профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 години
в Република България, програма на
Министерството на здравеопазването“, разработена съвместно с д-р
Ирена Божидарова. Здравите постоянни молари са се увеличили с
87% за 4 години, посочи д-р Гачев.
Наблюдава се 90% ефективност на
силанизацията, при заложени 75%.
Д-р Борислав Миланов, гла-

ПРОМОЦИЯ

вен секретар на БЗС, направи
конкретни предложения по отношение на провеждането на кампанията по силанизиране. Той смята,
че тя трябва да започне по-рано,
още в края на учебната година, а
не през септември, за да бъде поефективна. Като дългосрочна полза от нея той подчерта, че децата се
приучват да посещават зъболекаря

та д-р Шарков. Това е проблем на
цяла Европа.
Всички родители трябва да обръщат внимание на профилактиката на оралните заболявания при
децата.
Според д-р Шарков силантът е
идеално профилактично средство,
за което той дава за пример широкото му използване в скандинав-

без страх, тъй като силанизирането
е безболезнено. Редно е и резултатите да се видят ясно в публичното
пространство.
Програма се изпълнява успешно
в България, като има и малко бели
зони, които са обосновани от факта, че там няма деца. Децата до
18 години в България са милион и
половина, до 9 години са 337 000,
по данни на НСИ. България е страна, която страда от липсата на деца
и ще продължи да страда докато
не ес предприемат мерки, подчер-

ските държави. "В Япония 90 процента от децата са със силанти",
допълни той.
Според данните от дисертационен труд на базата на представително проучване в област Смолян
кариесът при децата е намалял с
25% в резултат на поставянето на
силанти, а там имаше проблеми с
разпространението на кариеса.
Може би следваща стъпка е поставянето на силанти и на премоларите за по-пълна защита от кариес.
ДМ

#БЛИЦ

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА 11-ТИЯ
ВИПУСК НА ФАКУЛТЕТ “ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА“ НА МУ - ВАРНА
Проф. д-р Стефан Пеев, декан на факултета връчи
дипломите на 106 абсолвенти

Н

а 16 октомври 2021г се
проведе тържествена церемония за завършването на
11-тия випуск лекари по дентална
медицина на Факултет “Дентална
медицина“ на МУ-Варна. 106 абсолвенти получиха своите дипломи от декана, проф. д-р Стефан
Пеев, д.м.н. Събитието се проведе
при стриктно спазване на всички
противоепидемиологични мерки.
За първенецът на Випуск 2021
бе отличена Дориана Недялкова,
която се обърна към своите преподаватели и колеги с благодарност и

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
Е МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
РЕДОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

П

роф. Асена Сербезова се дипломира от Фармацевтичен факултет на МУ-София през 1996 г. Защитава дисертация в
областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Притежава магистърска
степен по здравен мениджмънт и обществено здраве от МУ-София
и магистърска степен по здравна политика и фармакоикономика
от Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания.
През 2019 г. завършва магистратура по психология във Великотърновския университет. Има три специалности: организация и
икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична
фармация.
Професор в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве при МУ-София. През периода юли
2014-август 2018 г. е Изпълнителен директор на Изпълнителната
Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.
Била е член на Управителния борд на Европейската Агенция по
Лекарствата и член на Комисията за оценка на здравните технологии.
От февруари 2020 г. е председател на Управителния съвет на
Българския фармацевтичен съюз.

ЗЪБОЛЕКАРСКАТА ВРЪЗКА
признателност.
С награда на декана Maximi
Meriti Causa за цялостен принос
към факултета бе отличена проф.
д-р Димитричка Близнакова – дългогодишен член на академичния
състав, член на Факултетния съвет,
ръководител на учебно-научен сектор и преподавател по педиатрия
на всички, обучавани във Факултета по дентална медицина към МУВарна.

Д-р Петър Сербезов е съпруг на проф. Сербезова. Той е управител на СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия Медикрон
ООД в гр. София.
Д-р Петър Сербезов завършва висшето си образование по дентална медицина през 2012 г. във Факултет по дентална медицина
към Медицински университет-София.
През 2013 завършва магистратура Здравен мениджмънт във
Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.
Работи като общопрактикуващ лекар по дентална медицина с
насоченост към оралната хирургия, естетична и протетична дентална медицина. Член на Българския зъболекарски съюз.
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ПРОEКТ ЗА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ,
СВЪРЗАНО С ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА
ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ (3-6Г.) НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА
„ДЕТСКИ ЗЪБИ В ОПАСНОСТ –
КАКВО ДА ПРАВИМ?”

К

ПРОГРАМА
НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
ОРГАНИЗИРАНА ОТ РК НА БЗС – ВАРНА
АКРЕДИТИРАНА ОТ БЗС
22 ЯНУАРИ 2022
РЕГИСТРАЦИЯ

ОТВОРЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – ПРИКЛЮЧВА В 9.30ч

Интервю с доц. д-р Нина Мусурлиева, дм

ак се зароди идеята за проекта „Детски зъби в опасност - какво да правим?“ - Идеята се зароди като едно
естествено продължение на Национална
програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 год. Идеята е на
Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, съвместно с Медицинския
университет в Пловдив и е подкрепена от
Факултета по обществено здраве и Факултета по дентална медицина към МУ. Това е
една здравно образователна програма, която
цели чрез здравно възпитание да формира
позитивното здравно поведение при децата. При нея няма да има дентални прегледи на децата (защото такива програми има
предприети в други общини), тук се разчита
поведеченската промяна към здравословен
начин на живот да се постигне чрез съвкупност от въздействия и методи на здравното
възпитание. Неслучайно обхваща възрастовата група 3-6 години, в която именно се
създават трайни навици.
Само към децата ли е насочен проекта?
Другата основна група, към която лекарите по дентална медицина се обръщат чрез
проекта си, са родителите. Желанието ни е
да убедим майките и татковците в необходимостта от активно отношение към превенцията на денталните проблеми. Същото
послание ще бъде отправено и към групата
на учителите и помощния персонал в детските заведения. Предвид продължителния
си контакт с децата тези професии имат основна роля като възпитатели и затова участието им в промоцията на денталното здраве е ключов елемент, на който просветната
кампания залага. Другата таргетна група са
педиатри и акушер-гинеколози. Последните
имат много важна роля поради контакта им с
бременните жени, чието поведение по време
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На 22.01.2022г
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА
09.30 - 11.00
ТЕМА:
ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ ДНЕС 		
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЛЕКТОР: ДОЦ. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДМ
11.00 - 11.15

ПАУЗА

11.15 - 12.45
ТЕМА:
		
		
		
на бременността оказва пряко влияние върху бъдещето развитие на зъбките на детето.
По този начин ние разчитаме на интердисциплинарния подход и комуникация.
Кога ще стартирате? - Всичко се съобразява с епидемиологичната обстановка. Първо
трябва да се минат подготвителните етапи
(обучение на изпълнителите). Амбициозната ни идея е да стартира догодина пролетта.
Имате ли краен срок за проекта?- Идеята ни е програмата да е дългосрочна още
повече, че в програмата са включени като
изпълнители и студенти по дентална медицина като изпълнители, което напълно отговаря на Vision 2030 of FDI за развитието
на денталните грижи с фокус на първичната
профилактика и промоция на оралните заболявания и обучението на новите кадри в
духа на тази идея.
От къде ще се финансира проекта? В момента текат преговори с Община Пловдив,
да се включи като партньор в осъществяването и реализацията на този проект, като
идеята ни е той да бъде част от стратегията
по здравеопазване на Общината. Разчитаме
и на спонсорството на различни фирми.
Д-р Юра Пандушева

ПРОГРАМА

НФДМ „Мадарски конник“ - Шумен 2022
акредитиран с .... кредитни точки
4 - 6 февруари 2022
4 февруари
петък

10.00 -14.00 - Регистрация
13.00 -14.30 - Истинската стойност на лазерите в денталната медицина-д-р Мохамед Мосин
Абделфатих – Италия
14.30 -14.45 - Търговска презентация Булдент
14.45 -15.45 - Грешки в превенцията и профилактиката на парадонталните заболявания - д-р
Борис Раденков - Булдент
15.45 -16.00 - Търговска презентация
16.00 -17.00 - Дигитални решения в стоматологията.Интраорално сканиране и планиране. инж. Мартин Горитков - Дентатехника
17.00 -17.15 - Търговска презентация
17.15 -18.15 - Вертикален праг в ежедневната практика-д-р Костадин Господинов-студио
Венелинов
5 февруари
събота
8:00 - 9:00 - Регистрация
9:00 - 9:30 - Официално откриване
9:30 - 9:45 - Търговска презентация - фирма Атлантис
9:45 - 11:15 - Стоматология с минимална интервенция
д-р Радослав Аспарухов
11:15 - 11:30 - Търговска презентация - фирма Тийкс
11:30 - 12:30 - Термопластична инжекционна техника за обтурация на ендодонтското
пространство - д-р Емил Сариев
12:30 - 12:45 - Търговска презентация - фирма Fаce
12:45 - 14:00 - Обедна почивка
14:00 - 14:15 - Търговска презентация - MDM
14:15 - 15:45 - Безметални възстановявания - новият протетичен стандарт доц. Тодор Узунов
15:45 - 16:00 - Търговска презентация - Булдент
16:00 - 17:00 - Поведение и превенция при усложнение в денталната
медицина. Медико-легални въпроси. Процедури за
намаляване на риска - проф. Павел Станимиров
17:00 - 17:15 - Търговска презентация - Ewopharma
17:15 - 18:15 - Спешни състояния в денталната практика - д-р Витан Витанов
20:00
- Гала вечеря
ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
4 февруари
13.00 - 17.00 - Терапевтични лазери. Какво ново? - д-р БозалиеваЗала х-л „Контеса"
14.00 - 18.00 - Ендодонтия в крак с времето - д-р Емил Сариев в х-л Шумен
9.00 - 17.00 - Директни антериорни възстановявания - д-р Радослав Аспарухов в х-л Шумен
6 февруари
9.30 - 18.30 - Спешни състояния в денталната практика – д-р Витан Витанов в х-л Шумен

www.shumendentalforum.org

ГРЕШКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА И
ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
ЛЕКТОР: Д-Р БОРИС РАДЕНКОВ

ЛИНКЪТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ Е В САЙТА НА РК на БЗС ВАРНА
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЗС ВАРНА - БЕЗПЛАТНО
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДРУГИ КОЛЕГИИ - ТАКСА - 20 лв.
КОНТАКТИ: 0879067867-НАТАЛИЯ ПАНЕВА, ssbvarna@abv.bg

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ РК НА БЗС – ВАРНА
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВАРНА ДЕНТ 2022
АУЛА - Икономически университет - Варна

09.00 - 09.15

Регистрация

09.15 - 09.30

Откриване

09.30 - 11.00
		
		

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

11.00 - 11.15

Презентация на Пиер Фабр

11.15 - 12.45
		
12.45 - 13.45

Безметални възстановявания-новият протетичен стандарт?
лектор: Доц. д-р Тодор Узунов
ОБЯД от Le Chef

13.45 - 15.15
		
		

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

15.15 - 15.30

Презентация на Медикъл пойнт

15.30 - 17.00
		

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

17.00		

ЗАКРИВАНЕ

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

#БЛИЦ

ПЕКИН ЗАПОЧВА
ПОСТАВЯНЕ НА
БУСТЕРИ ПРЕДИ
ОЛИМПИАДАТА
Пекин насърчава пълнолетните си жители да си поставят трета доза ваксина срещу COVID-19 преди Зимните олимпийски игри, които ще се проведат в китайската столица догодина, предаде Франс прес.
В Китай към средата на септември напълно ваксинирани срещу коронавирусната инфекция бяха над един
милиард души, което е 78% от населението.
В Китай се използват местните ваксини на "Синовак" и "Синофарм". Съществуват обаче съмнения, че
китайските ваксини са ефективни срещу новите варианти на коронавируса, съобщава БТА.
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Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А
Световна дентална федерация

АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ ЩЕ БЪДЕ
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УБИЕЦ В СВЕТА ДО 2050 Г.
Изписването на антибиотици в денталната практика се е увеличило с 22% през първата година на епидемията
от COVID-19 във Великобритания. Използването на антибиотици за компенсиране на липсата на достъп до спешна
дентална помощ е риск за безопасността на пациентите и трябва да се избягва, когато е възможно.

С

лед години на последователен спад, процентът на
предписването на антибиотици в денталните практики се е
увеличил с около една пета през
2020 г. поради ограниченията на
COVID-19.
Зъболечението беше единствената част от Националната здравна
служба на Англия, финансирана с
публични средства, което претърпя увеличение по отношение на заплащането. Най-рязкото покачване
настъпи, когато зъболекарските
практики бяха затворени от март
до юни 2020 г. по време на първата
вълна на COVID-19 и оттогава бавно намалява.
Данните бяха публикувани от
правителството на Обединеното
кралство преди Световната седмица на антимикробната осведоменост (AMR) на Световната здравна
организация.
„Пандемията COVID-19 беше
безжалостна“, каза Уенди Томпсън,
член на работната група за AMR на

Световната дентална федерация на
FDI. „Но използването на антибиотици за компенсиране на липсата на достъп до спешна дентална
помощ е риск за безопасността на
пациентите и трябва да се избягва,
когато е възможно. Трябва да започнем да лекуваме пациенти с остра
зъбна болка или инфекция, а не
само да ги медикираме."

Дори през пролетта на 2021 г. четирима от петима души в Англия
все още казват, че имат затруднения при достъп до навременна
грижа за проблемите си със зъбите. Healthwatch England съобщава,
че стоматологията е основният
проблем, с който се занимава в
момента, като обратната връзка от
обществеността и тя е почти осем

„КОД СИНЬО“ ЗА
АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Р

еално погледната кодът от над
40 години трябва да е червен
по отношение свъхупотребата на антибиотици. Пандемията от
коронавирус допълнително влоши
нещата. Проучванията показват, че
при леки или средно тежки форми
на Ковид -19, употребата на азитромицин е неразличима от плацебо
ефекта. Единствено в България се
отчита 20 до 30-процентно повишаване в консумацията на антибиотици в извънболничния сектор.
Сериозен принос за подобряване на
ситуацията има и насочването на
изследователската работа към разработване на алтернативни на антибиотичните средства за лечение,
главно на базата на т.нар. бактериофаги - вируси, които атакуват бактериите и ги неутрализират
„Както започнаха да се интересуват
от страничните ефекти на ваксините
срещу Ковид-19, така пациентите и
медицинската общност трябва да се
интересуват и какви биха били последствията от тази свръхупотреба на антибиотици за тяхното здраве и за бъдещата невъзможност да се третират даже и
безобидни инфекции”, каза експертът
на СЗО за България, д-р Околийски.
При 70% от случаите в изписаната
терапия има поне един антибиотик, а
при 34% са два.
В световен мащаб тази практика
се отрича от експертите при средни,
дори леко тежки случаи, а когато пациент има бактериална пневмония и
Covid инфекция едновременно, то той
следва да бъде настанен в болница.
Първите три препарата, посочени от
Министерството на здравеопазването
за изписване в Covid зоните са антибиотици - азитромицин, левофлоксацин и аугментин.
Никой от тях не се препоръчва
нито от Европейският, нито от Американският център по контрол на
заболяванията, нито от СЗО за използване в извънболнична помощ.
70% от хоспитализираните пациенти вземат антибиотици, без да е необходимо
Проучванията показват, че при
леки или средно тежки форми употребата на азитромицин е неразли-

пъти по-висока в сравнение със
същия период на 2020 г. Антибиотиците обикновено се прилагат
само при тежки инфекции успоредно с лечението за елиминиране
на инфекцията. Стоматологичната
грижа само с антибиотици рядко е
в съответствие с насоките за добра
практика.
Но ограниченият достъп до прегледи при зъболекар през миналата
година доведе до предписване на
лекарства, когато лечението обикновено би било по-бързо и по-безопасно решение. „Предписването
на антибиотици, когато не е необходимо, е проблем, защото води до
развитието и разпространението
на инфекции, които са резистентни
към антибиотици“, каза Томпсън.
В рамките на следващите 30 години повече хора ще умрат от резистентни инфекции, отколкото ще
умрат от рак, освен ако не се вземат мерки сега. СЗО прогнозира,
че антимикробната резистентност
ще бъде най-големият убиец в све-

#ЗА ПРАКТИКАТА

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРАТА
С ДИАБЕТ В УСЛОВИЯТА НА
ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19

Б

чима от плацебо ефекта.
Научната общност вече много се
притеснява, че антибиотиците може да
спрат да работят.
Борбата с антимикробната резистентност е включена в годишното
споразумение, което предстои да
бъде подписано между СЗО и българското правителство.
Ръководителят на Националната
референтна лаборатория „Контрол и
мониториране на антибиотичната резистентност“ доц. Иванов сподели, че
в Европа се наблюдава спад в средната консумация на антибиотици.
По думите му това се дължи главно
на повишените мерки за хигиена и налагането на социалната дистанция във
връзка с пандемията.
Единствено в България се отчита 20 до 30-процентно повишаване
в консумацията на антибиотици
в извънболничния сектор. Италия,
Гърция и Румъния през 2020 г. също
докладват за спад, допълни още доц.
Иванов.
Най-засегнатата група антибиотици
е тази на макролидите, които са животоспасяващи в извънболничната помощ. Ключов за тази група в България
е азитромицинът. Подобна е тенденцията и за флуорохинолоните.
Според експертите ръстът на потребление на тези антибиотици ще
доведе до намалената им ефективност в близките години.
Те често се използват в детската
патология за лечение на бактериална
пневмония, също така при сексуално
предавани инфекции, терапия на язве-

ната болест и някои други.
Спектърът на антибиотиците, които се използват за лечение на деца, е
много тесен. Прекомерната употреба
може да доведе до още по-ограничен
терапевтичен избор при детските инфекции.
“Антимикробната резистентност
е една от най-големите заплахи за човешкото здраве през този век и ние не
можем да се борим сами.
Неслучайно Световната здравна организация я определи като една от 10те най-големи заплахи за здравето
на хората, заедно с климатичните промени, проблемите с психичното здраве
и патогените като Covid-19, които се
появяват на всеки 5-6 години”.
Разработването на нови молекули
антибиотици
“В момента в световен мащаб се
проучват 43 такива молекули, като е
тревожно, че само 7 от тях са минали
достатъчно клинични проучвания, за
да може вече да се използват в практиката.
Те имат много тесни индикации
за точно определени състояния и не
обхващат екстензивно и пан резистентните бактерии, с които се сблъскваме в болниците”, заяви доц. Иванов.
Обсъждат се молекули, които не са
типични антибиотици. За първи път
се говори за имуностимулатори, бактериофаги, моноклонални антитела.
Световната седмица, посветена
на осведомеността за антимикробна
резистентност, протича под мотото
“Код синьо”.

та до 2050 г. „Трябва да поемем
ясен и публичен ангажимент за
справяне с антибиотичната резистентност и да съобщим на широката общественост каква е подходящата употреба на антибиотици в
стоматологията и как тя влияе върху тях“, каза професор Ихсане Бен
Яхя, президент на Световната дентална федерация (FDI) и декан от
Стоматологичния факултет на Медицинския университет Мохамед
VI по здравни науки в Казабланка,
Мароко. „И също толкова важно
е, че трябва да се застъпваме за
включването на зъболечението в
националните планове за действие
срещу антибиотичната резистентност. И това означава разработване
на основани на доказателства насоки, където те все още не съществуват за употребата на дентални
антибиотици, както и ангажиране
с одити на употребата на дентални
антибиотици."
Превод от английски език:
Е. Караянева

оледувалите от Ковид диабетици по-бавно се изчистват от вируса, според последните проучвания. Те може да са носители
на значителни вирусни товари месеци след боледуването. Вече
се наблюдава нов вид диабет, който се появява при пациенти с коронавирус и именно при тях е отчетена три пъти по-висока смъртност
В България има регистрирани по официална статистика 510 000
диабетици (Тип 1 и Тип 2 диабет). Вероятно многократно по-голям е
общият брой на заболелите в страната. В условията на епидемия би
било добра идея да се отнасяме с особено внимание към пациентите
с вече манифестиран диабет, както и към преболедувалите, ако те съобщят за това, разбира се.
Ваксинацията е възможна и за диабетиците от двата типа, като в
началото се смяташе, че само тези с диабет Тип 1 са подходящи за
ваксиниране.
Захарният диабет не увеличава риска от заразяване със SARSCoV-2, но е рисков фактор за бързо прогресиране, тежко протичане и
смърт при COVID-19. При добър контрол на диабета рискът от тежко
протичане на заболяването е сходен с този на останалото население,
смята проф. Цветалина Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в МУ-София и началник на Клиниката по диабетология в
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“.
Вече се наблюдава нов вид диабет, който се появява при пациенти с
коронавирус и именно при тях е отчетена три пъти по-висока смъртност. При такива пациенти се прилагат огромни инсулинови дози.
Друга особеност, според проведено проучване показва, че в България по време на пандемията 39% от всички хора с диабет или около
200 000 са забавили, а 2%, или около 10 000 диабетно болни, са прекратили лечението си. Според проучването, пандемията е влошила
контрола на диабета.
Рискът от смъртност при новооткрит диабет в резултат на коронавирусна инфекция е два пъти по-висок, отколкото при хора, които
вече имат открит диабет.
При коронавирус става увреждане на клетките на панкреаса, което
води до възникване на диабет, който в повечето случаи е преходен, но
е необходим редовен последващ контрол. Всяка хиперглекимия при
коронавирус трябва да бъде лекувана.
При електронните рецепти става известно лутане на пациентите,
тъй като аптеките не пазят електронни записи за издадени лекарства и
забавяне на лечението, което може да доведе до неконтролирани нива
на кръвната захар.
Здравната система в България следва да бъде подготвена за негативните последствия от пандемията.
Необходими са спешни, проактивни действия от институциите за
увеличаване на инвестициите в здравна грижа и превенция на диабета и за облекчаване на достъпа до терапия включително чрез дигитализация. Намерението за въвеждане на електронни протоколи за
назначаване на терапия е положителна стъпка, но не бива пациентите
да чакат 15 дни за одобрение на протокола от РЗОК, за да получат
лекарствата си.
Иначе българинът смята, че е здрав, но масово липсва културата на
профилактиката.
Един пациент с неконтролирани нива на кръвната захар, след преболедуване от COVID-19 може да затрудни силно и да компроментира и най-доброто дентално лечение.
ДМ
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ГЛЕДНА ТОЧКА

ЗА ВЗАИМОВРЪЗКАТА В ПРОФЕСИЯТА НА
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Мотивацията ни е смесица от нещата,
които искаме за себе си и пациентите в името на обществото
,,Ако не вдигаш очи, ще си
мислиш, че си най-високата
точка“
Антонио Поркия

ти, че е спасен от двама зъболекари. Ето бели прашинки по нашата
табела в обществото.
Пациентът идва притеснен. Притесняваме го още повече. Веригата
от притеснения се превръща в тревожност. Колкото е по-тревожен,
иска по бързо да се приключи с
проблема. Съгласен е на всичко.
Ако и лекарят реагира емоционално, се тръгва по тънък лед. Не се
знае кога ще се пропука. Във водата най-често падат и двамата.

резултатът е разрив. Без скандал,
без разговор, просто ей така. Разговорът между интелигентни хора
няма начин да не намери решение.
Всичко на масата. Без убеждения
и желания. Ние постъпваме по определен начин точно заради тях! В
името на взаимната подкрепа или
взаимозависимост, с която служим
на пациентите. Недоразуменията се заглаждат и колаборациите
продължават. Колегата е стълб за
мен. Аз съм стълб за него. Пациентите говорят за двамата си лекари, които непрекъснато обсъждат
общите планове на лечение, макар
и в различни клиники. Нищо не
е в състояние да разбие изграденото във времето партньорство с
д-р Б.Борисов, д-р П.Маринов, д-р
М.Стефанова, д-р Якимова… Съвременният живот изглежда много
самотен. Най-честото оплакване е
,,Нямам време!“ Ами намирайте
време! Колко е хубаво, когато вечеряме с д-р Кунева, д-р Яшева, д-р
Шайкова, д-р Янева. Даваме си съвети, шегуваме се, споделяме проблемите си, радваме се на успехите
си… Стабилните взаимоотношения стъпват върху благородство.
Някъде бях чела, че подаването
на ръка за помощ е изискване за

микропространство, огромната отговорност, ковид ситуацията, безпаричието на българина, липсата
на елементарни познания за стоматологично здраве… Заставайки с
личните си качества пред пациента
и обществото, ние даваме определение на понятието стоматолог.
Белязани сме със стремеж към свобода и самоопределяне. Чувството, че сме капитани на собствения
кораб, ни прави уверени да се радваме на живота. Мотивацията ни е
смесица от нещата, които искаме
за себе си и пациентите в името на
обществото.
Реалистичните цели пред нас са
толкова важни, колкото пътя, по
който вървим в безвремието в началото на 21. век.
Целта ни подтиква към действия. Действията са насочени към
пациента. Това е в служба на обществото. Ние сме си заслужили уважението му. Ако е необходимо, ще
бъдем гъвкави. Когато сме твърди,
е по вероятно да срещнем съпротивление. Иска се смелост, за да се
променим. Промяната е важна за
здравето и благосъстоянието ни!
Който спазва японската поговорка ,,Носете се по течението!“, е на
правилния път. Гъвкаво, без напре-

Обгрижването започва със спокоен тон, докосване и внушение,
че нещата ще се подобрят. Негативното изразено отношение по
адрес на колега ще отнеме даже
повече енергия.
В кабинета всеки ЛДМ мисли,
действа и решава сам за себе си.
Има своите върхове и падения.
В обществото обаче ние сме взаимозависими. Медиите обичат
да говорят в множествено число.
Плюенето е част от народния манталитет. Всеки момент се търси
изкупителна жертва. Дори и в лицето на зъболекаря. Всеки от нас,
внимавайки за взаимоотношенията
с пациентите, допринася за общия
ни портрет в обществото.
Високата самооценка, гладките
отношения с пациентите, най-често водят до добри междуколегиални отношения. На някои се отдава
по-лесно, на други по-трудно.
Като орален хирург имам възможност за по-честа среща с колегите. Някои отношения не издържат във времето. Пациентът
казал нещо, колегата разбрал едно,
аз съм имала предвид друго, но

щастлив живот. Мисля, че е задължително за колеги. Помощта е
и за този, който има нужда от нея,
а също така помага на този, който
я предлага. Така се добива чувство
на власт над собствените обстоятелства. Да живееш щастливо означава да се научиш да увеличаваш максимално и да контролираш
вътрешните си преживявания, така
че да се чувстваш хармонично ангажиран в дейността, заради самата нея. Ако мислите за почивка,
когато правите зъб, не живеете
живота си истински. Или правете
зъба и не мислете за почивка, или
почивайте, без да мислите за зъба!
Или държим на определени колеги, или не поддържаме отношения,
без да си вредим. Последното пак
е част от взаимосвързаността ни в
името на цялото съсловие. Обществото ни нарича зъболекари под
общ знаменател. Изграждането
обаче на обществения имидж е задача на всеки зъболекар. На хората
им е много лесно да ни категоризират. Кой си дава сметка за обучението, самоусъвършенстването,
работата с 4000 оборота в минута в

жение в името на лекар, пациент и
общественото мнение!
При обиколките си по света
съм срещала общности коренно
население дълбоко в джунглите.
В техните общности когато се извърши нещо лошо – нарани се друг
човек по какъвто и да било начин
– е признак на болестно състояние,
включващо разтрогнати емоционални връзки. Възстановяването
на равновесието обхваща възстановяване на топлата и грижовна
връзка към себе си, към другите,
към общността, природната среда, невидимия духовен свят. Дали
е по-различно в цивилизования ни
свят тук и сега? Едва ли. Равновесието си остава равновесие навсякъде във Вселената!
Бъдете здрави и уравновесени!
Бъдете наясно със себе си и щастието, което целите! Очаквайте найдоброто. Никога не забравяйте,
че работейки за другите, градите
собствената си хармонична личност.
Най-хубавите неща в живота завинаги остават безплатни!
Д-р Нева Читалова

М

оже ли да определим стоматологичната си тежест
в обществото? Ще изкажа
лична позиция.
Взаимоотношенията определят
комфорта ни в социалната среда,
която обитаваме. Всеки ден сме
подложени на публични изяви на
политици, журналисти и експерти.
Демонстрацията на его и себичност заливат обществото. Размиват се границите между добро и
зло. Губим качеството да бъдем изслушвани. Отдавна сме забравили,
че мъдрият човек е винаги в позицията на ученик. Невежият винаги
е в позицията на учител. Той знае
всичко, мнението на другите няма
значение. Този обяснителен режим
може да бъде безкраен. Няма да
излекуваме болните отношения
в обществото. Дали сме в състояние да контролираме общественото мнение за нас, зъболекарите, в
обществото? Провокирана съм от
случаите, върху които често работят колегите от КПЕ.
Ще разгледам темата в три аспекта.
1. Себеуважение, отношение
към себе си.
2. Взаимоотношения между лекар и пациент.
3. Взаимоотношения между
ЛДМ.
Ние сме социални субекти. Трудът ни е насочен към здравето на
хората. Дори добре да се грижим
за здравето им, но всичко е насочено към собствените материални блага, удовлетворени ли сме?
Оценката в собствените ни очи и
в очите на пациента се вдига, когато е оценена възможността да
даваме. Даваме усмивка, знания
за дентално здраве, мотивационни
програми, докосваме с разбиране,
определяме водещата причина при
проблема…
С всяка стъпка, далеч още преди да сме направили лечебен и
финансов план, можем да прочетем какво пише в очите му. След
няколко посещения оценката ще е
още по-висока, когато той е убеден, че преди да получим, ще сме
дали много. Нашата увереност му
вдъхва кураж, а тя е извървяла дълъг път. Себеусъвършенстването и
учението ще ни съпровождат цял
живот. Знанията и опитът ни не
са самоцел. Имат смисъл само ако
са в полза на ученици и пациенти.
Колкото повече са споделени, толкова повече тежат! Колкото повече
даваш, толкова повече себеуважението расте! Насочената навън
енергия се потенцира! Насочената
навътре енергия изгаря индивида.
Високата самооценка стъпва върху
знания, увереност, умения. Себеуважението е в нашето съзнание.
Съзнанието ни позволява да наблюдаваме себе си и околната среда. Това наблюдение ни дава по-добър контрол над нашите действия
и поведение. Съзнанието е неуловимо понятие, което изпълва определени количествени и качествени
граници. Ако се споразумеем за
определение на понятието ,,добри
взаимоотношения“, може да дадем
оценка. Тъй като това е невъзможно, се придържаме към общоприетите правила в обществото.
В последно време предизвикателствата са ужасно много. Ефективното справяне с тях влияе добре

на физическото здраве, психиката
и самооценката. Всеки от нас има
различни техники и умения за
борба със стреса. Най-добре е да
се справяме активно в ситуация,
която можем да контролираме.
Действието и търсенето на изход
са добро решение. Нямаме контрол
при смърт на обичан човек. Приемането на реалността е индикация
за пасивно справяне. Прошката е
винаги добро решение.
Срещата с новия пациент е като
среща с нова вселена. Освен зъби,
този човек има чувства, мисли и
разбирания. Намирането на допирни точки може да изгради мост.
Никой не харесва бездната. Там
може всеки от нас да пропадне. Не
е необходимо насилване, ако планетите ни вървят по много далечни
орбити. По-добре да се разминем.
Базата, която заедно изграждаме,
е доверието. Доверие по време на
инфлация, световна криза и липса
на държавност! Колеги, в трудна
ситуация сме. В неустойчивата
почва ние трябва да стоим като
стълбове. Нас никой не ни разбира,
но ние трябва да разберем пациента. Ако пациентът не е спешен, на
първа среща не е желателно да му
отваряме устата. Когато отчетем
психологическия портрет на пациента, можем да предложим и нашата гледна точка. Винаги вярвайки
в ползата от запазване на здраве
и средства в негова полза. Нашата
загриженост ще положи основите
на доверието. То от своя страна
намалява неувереността у пациента. Кое човешко чувство води до
най-много провали? Разбира се,
страхът!
Ситуация: Пациент след скорошно лечение попада при втори колега, без нужда от спешна помощ.
1-ви вариант: Тотално отричане на лечението на първия колега.
Сваляне на съвсем скорошни конструкции и започване отначало.
2-ри вариант: Ако има леки оплаквания, се полагат грижи. Търси
се връзка с колегата. Пациентът е
успокоен.
Вие кой вариант избирате? Лично аз избирам втория. Специалността ми позволява дори да извадя зъб под голяма конструкция,
стараейки се да я запазя. Ще се
обадя на колегата пред пациента.
Така той ще усети грижата и на
двамата. Ето му глътка въздух в
бездушното време, в което живеем. Какво печелим от свалените
конструкции? Пари?
Те струват ли колкото авторитета
на първия колега? Издигат ли ни в
очите на пациента?? Повтарям, не
говоря за животоспасяващи манипулации.
Облекченият пациент ще разкаже най-малкото на близки и позна-
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ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДЕНТАЛНА СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КЪМ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
определени отговорници на Асоциацията за
всеки курс. В хода на обучението през годините проблемите, желанията и идеите на
студентите са различни и се променят динамично. Именно затова отговорниците ще
бъдат свързващо звено между студентите от
съответния курс и ДСА-София. По този начин гласът на всеки един колега ще бъде чут
и Асоциацията ще работи като една добре
смазана машина. Скоро предстои да бъдат
представени избраните членове-отговорни-

ци. Следете страницата „Дентална Студентска Асоциация – София“ във Facebook за
повече информация.
Към края на Общото събрание бяха обсъдени бъдещите дейности и насоки за
развитие на Асоциацията. Мотивацията,
желанието и амбицията, които се усещаха в
изказванията по темата оставиха всички развълнувани за това, което предстои!
Деница Николова
Връзки с обществеността

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” ЗА 2022 Г.,
организирани от д-р Иван Горялов

П

ървото Общо събрание на Дентална Студентска Асоциация – София
се състоя на 02.12.2021 в трета аудитория на Факултет по дентална медицина към Медицински университет – София.
Събитието бе открито и водено от председателя на Асоциацията – Йоан Стоев, а
в залата присъстваха всички членове на
Управителния съвет, както и голяма част от
активните членове на сдружението. Акценти от отчета за дейността бяха изготвените
в помощ на първокурсниците „Виртуална
обиколка на ФДМ – София “ и „Наръчник
на Първокурсника“, както и „Кратък пътеводител на абсолвента“, имащ за цел да улесни новозавършилите лекари по дентална
медицина в успешното стартиране на професионалния им път. Управителният съвет
сподели и за провелия се стаж на руски студенти във ФДМ – София, в рамките на който членове на Асоциацията организираха

за своите чуждестранни колеги еднодневен
поход до Витоша и обиколка на забележителностите на столицата.
Събранието продължи с представяне на
новите членове, като всеки разказа накратко
за себе си и сподели своите подбуди да стане
част от асоциацията. Много колеги изтъкнаха и своите интереси и хобита извън сферата на денталната медицина, сред които бяха
различни видове спорт, изкуства, дебати, политика, участие в доброволчески кампании
и много други.
Под формата на отворена дискусия бяха
обсъдени водещи теми, от значение за студентското съсловие. Присъстващите бяха
единодушни по отношение на сферите, в
които се забелязват възможности за развитие и усъвършенстване. Дискутирана бе и
интеграцията на чуждестранните студенти.
С цел подобряване на ефикасността на
работата на ДСА-София и създаване на условия за по-пълноценна комуникация, бяха

цвят Umbra
Стол за пациента
Тапицерия Premium
Плоска тетиера
Функция ErgoMotion на пациентския стол
– синхронизирано движение на седалката
и облегалката.
Лекарски блок с горно CS
5 гнезда за инструменти
Панел за управление EasyPad с петразряден
цифров екран, LED индикатори и бутони за
индивидуални настройки и профили за 2-ма
практикуващи
ротиращи инструмента
2 захранващи блока за р
Воден блок - Версия Compact
Сестрински блок
4 гнезда за инструменти
Шлаух за слюносмукател и шлаух за
хирургическа аспирация с общ филтър

€ 9 990

С включен пакет ADVANCE
Електрически педал C+
• Шпрей ръкохватка SPRAYVIT E в
лекарския блок
• Платка за светлина в инструментите
• 1 турбинен шлаух
безчетков
• 1 електрически безч
микромотор BL ISO E с LED светлина,
скорост от 1.200 до 40.000 об./мин.,
макс. Въртящ момент 3,0 Nсм
Осветително тяло LEDlight Plus
което се регулира
на 5 степени от 5.000 до
30.000 Lux, и цветова
емпература от 5.000 K.

ЗА НАЛИЧЕН SHOWROOM АПАРАТ

СОФИЯ, бул. П. Линкълн 52, 0885 978 698, 02 80 52 516, e-mail: info@mdrk.bg,
ВАРНА, ул. К. Николаевич 44, 0882 905 560, 052 655 035, e-mail: mdrkvarna@gmail.com

НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИЯ!

Повече за курсовете на
www.bracescourses.com

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

1 ниво

2 ниво

3 ниво

10, 11, 12 май
5, 6, 7 април
9 - 10 март
Директно и индиЛечение на клас 2
Ортодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и пръс- и план на лечение при подрастващ
тени
пациент

Пакетна цена на 5-те нива,
заплатени до 24.01.2022 г.

35% отстъпка

4 ниво

5 ниво

7, 8, 9 юни

5, 6, 7 юли

Екстракционно
лечение

Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

Смайл Галакси ООД си запазва правото да променя датите в съответствие
с решенията на компетентните административни органи във връзка с COVID-19

100 % връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени
след преминаване на Ниво I.
УСЛОВИЕ за връщане: заплатено капаро до 24.01.2022 г.

Д Е Н ТА Л Е Н М А ГА З И Н
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

НОВА КНИГА

МЕЧТАТА НА ДЕТЕТО

З

има е, но все още няма сняг,
забави се тази година.
В стаята винаги е топло и
приятно. Мама ме поставя в инвалидната количка, нахранва ме и
около един час се занимаваме с четене и разговор по определен урок
от учебника на брат ми. После ми
завива краката с любимото одеялце и ме завежда до прозореца, за да
гледам навън. Тя отива в кухнята
да готви.
Татко е на работа, брат ми - на
училище. Мама не работи, защото
трябва да ме гледа. Аз съм роден
със заболяване, което се е получило по време на раждането ни. Ние
с брат ми сме близнаци, на девет
години. По време на раждането
брат ми се е родил бързо и лесно,
а аз съм се забавил и са ме извадили посинял. Трудно съм започнал
да дишам. Оживял съм, но не мога
да ходя, не мога да движа добре
ръцете си, трудно говоря. Лекарите казват, че умствено се развивам
нормално.
Живеем в малка кооперация - четири етажа с един вход. Ние сме на
втория етаж. Всички ме познават и
са много мили с мен – винаги помагат на мама, когато ме извежда
на разходка.

Тук, пред прозореца, е любимото
ми място и зиме, и лете. Пред нас
има високо дърво, което достига до
прозореца. На него винаги има различни птички. През лятото чувам
чуруликания, а през зимата врабчетата се събират на едно-две клончета и нещичко си говорят, много
е интересно.
Все си представям как рисувам
дървото през зимата и пролетта с

кацналите на него птички. Мечтая,
но ръцете не ме слушат и не мога
да държа молив или четка за рисуване, а толкова красиви цветни
неща има пред очите ми.
Сега, през зимата, има едно
врабче, което всеки ден е на прозореца. Бързо подскача от място на
място и все си търси нещо да кълве. Мама му слага житни зрънца и
така се сприятелихме. След като

изяде зрънцата, се обръща към мен
и чука по прозореца. Не го разбирам. Сигурно иска да се гледаме
и да си споделяме. Както казах, аз
говоря трудно и произнасям думите неясно, но то като че ли ме разбира. Всеки ден се опитвам да му
разказвам приказка или какво съм
видял по телевизията предния ден.
Клати главичка, почуква по прозореца и ме гледа.
Днес мама ме докара до прозореца по-рано. Каза, че ще слезе
долу, до денонощното магазинче,
да купи няколко неща, че скоро наближава рожденият ни ден и иска
да приготви сладки.
Отвори набързо прозореца и постави житни зрънца.
След малко Врабчо дойде с група приятели и бързо започнаха да
кълват. За много кратко време храната свърши. Птичките се събраха
вкупом, поговориха си нещо и отлетяха. На прозореца остана само
той, моят приятел. Опитах се да
му помахам, но ръцете не ме слушат. Реших, че ще му разкажа това,
което тази сутрин четохме с мама
от учебника на брат ми. Врабчо
ме слушаше с интерес и само от
време на време чукаше с клюна по
прозореца, завърташе главичка и

пак се вглеждаше в мен. Много го
обичам.
По някое време влезе мама –
каза, че е задушно, и отвори прозореца. Врабчо се уплаши, литна и
кацна на едно клонче. В това време
мама изтегли назад количката ми,
за да не се простудя, и взе да забърсва праха от библиотеката.
Моят приятел полетя от клона
към мен и кацна в скута ми. Клъвна ме няколко пъти по дясната ръка
и аз несъзнателно и бавно го сложих в лявата. Започнах да го галя,
а Врабчо се сгуши. Беше ми много
радостно.
Изведнъж разбрах, че мога да
движа ръцете си: това ми се случва
за първи път!
„Мамо, мамо, виж - ръцете ми
милват птичето!
Мамо, виж!
Мамо, вече ще мога да рисувам!
Мамо, ще те нарисувам!“
Погледнах към мама и я видях
как плаче, без да може да ми отговори!
Послепис:
Тази история е и моя мечта!
Декември 2020 г., Бъдни вечер
Пловдив

Стефан Цвайг - „Зигмунд Фройд. Изцеление чрез духа“

НЕЗНАНИЕТО ОБАЧЕ
ВИНАГИ ПОРАЖДА ЖЕСТОКОСТ
Как така този век на велики открития, на технически
съвършенства снижава морала си до прозрачен фокуснически трик?
Колко истина понася, на колко
истина се осмелява духът? За мен
това винаги ще бъде същинската
мерна единица. Заблудата (вярата
в идеала) не е слепота, заблудата
е малодушие… Всяко достижение,
всяка стъпка напред към познанието произлиза от смелостта,
от твърдостта и от чистотата
спрямо себе си.
Ницше

Н

ай-точната мярка за всяка
сила е съпротивата, която
тя преодолява. Така метежното и градивно дело на Зигмунд
Фройд става напълно видимо и
ясно едва след противопоставянето му на духовната ситуация в
предвоенния възглед – или много
повече на липсата на възглед – за
човешките инстинкти. Днес фройдистките мисли – преди двайсет
години все още кощунство и ерес
– циркулират свободно и напълно
разтворени в кръвта на времето и
езика; въведените от него формули изглеждат толкова естествени,
че всъщност трябват много повече усилия да се мисли без тях,
отколкото с тях. Тъкмо защото
нашият двайсети век вече не може
да проумее поради какви причини
деветнайсетият така ожесточено
се съпротивляваше на отдавна направеното разкритие за духовните
движещи сили, е необходимо да
бъде осветлена позицията на предишното поколение спрямо психологическите дейности и още веднъж да бъде извадена от ковчега ѝ
смехотворната мумия на предвоенната нравственост.
С презрението към онзи морал
– младежта ни прекалено силно
страда от него, сякаш ние не го
мразихме достатъчно буйно! – по
същество не се казва нищо срещу
понятието за морал и необходимостта от него. Всяка човешка

общност, независимо дали религиозно или етнически обвързана,
заради самодоказването си е принудена да избута встрани агресивните, сексуалните, анархистичните
тежнения на отделните си представители, да ги събере и отведе зад
бентовете, наречени нрави и канон.
Напълно естествено е също така
всяка група да създаде свои особени норми и форми на нравите: от
праордата до века на електричеството всяка общност се старае със
свои специфични методи да изтика
назад праинстинктите. Жестоките
цивилизации прилагат жестокост:
лакедемонската,
праюдейската,
калвинистката, пуританската епоха искат да изгорят с нажежено
желязо паническото желание за наслада на човечеството. Зловещи в
своите повели и забрани, тези драконовски периоди все пак обслужват логиката на една идея. А всяка
идея, всяка вяра оправдава до известна степен насилието, прилага-

но в нейно име. Ако спартанството
изисква дисциплина до нечовечност, то e заради отглеждането на
раса, на мъжки, войнолюбив пол:
затова спрямо идеала на полиса, на
общността, свободно проявяващата се чувственост се схваща като
кражба от силите от държавата. За
разлика от него християнството се
бори с плътските желания на човека за сметка на духовните, за спасението на душата от вкарващата я
в заблуждение природа. Точно защото църквата, най-умният психолог, познава кървавото страдание
на първичния човек, тя насилствено, противопоставяйки му се, издига като идеал духовната страст;
на клади и в тъмници разрушава
високомерието на личната воля, за
да помогне на душата да се върне
към своята висша родина – жестока логика, но все пак логика. Тук
и навсякъде от ствола на здравия
светоглед прораства боравенето с
моралния закон. Нравствеността
се явява сетивната форма на една
надсетивна идея.
В името на кого обаче, в служба на каква идея само привидно
благочестивият деветнайсети век
изобщо продължава да настоява на
тази кодифицирана нравственост?
Самият той отдаден на насладите,
грубо материален и зает с печалбарство, без каквато и да е сянка от
великата затворена религиозност
на предните благочестиви столетия, адвокат на демокрацията и на
човешките права, вече по никакъв
начин не може сериозно да забрани на гражданите си правото им
на свободното удоволствие. Който веднъж забие знамето на толерантността на билото на културата, няма как повече да разполага с
господарското право да се намесва
в моралните възгледи на отделния
индивид. В действителност съвременната държава по никакъв начин

вече не налага на поданиците си
честно вътрешно придържане към
нравственото, както правеше някога църквата; единствено общественият закон изисква поддържането
на външна конвенция. Не действителна моралност, не нравствено
поведение, а само действие „като
че ли“. Доколко отделният човек
наистина се държи нравствено, си
е негова лична работа: просто не
бива да си позволи да бъде спипан
при нарушаване на морала. Може
да става какво ли не, само да не се
говори за това. В строгия смисъл
би могло да се каже: нравствеността на деветнайсети век изобщо не
стига до същинския проблем. Тя,
нравствеността, му се изплъзва
и ограничава цялата си сила до
поглед отгоре над нещата. Благодарение на глупавото изтласкване
на разума, според което, ако нещо
бъде скрито, то като че ли вече не
съществува,
цивилизационният
морал се утвърди в три или четири поколения, противопоставяйки
се или много повече измъквайки
се от всички нравствени и сексуални проблеми. Свирепата езикова шега, която най-добре придава
смисъла на действителната ситуация, е: не Кант е владял нравствено
деветнайсети век, а „cant“.
Но как толкова прозорливата,
разумна епоха е могла да се заблуди в една такава неправдоподобна
и нетрайна психология? Как така
този век на велики открития, на
технически съвършенства снижава морала си до прозрачен фокуснически трик? Отговорът е прост:
точно поради тази гордост от своя
разум. Точно поради високомерието на своята култура, поради онзи
преувеличен цивилизационен оптимизъм. Поради неподозирания
напредък на науката си деветнайсети век изпада във вид опиянение
от разума. Всичко изглежда като да

е робски подчинено на империята на интелекта. Всеки ден, всеки
час се съобщава за нова победа
на хуманитарните науки; нови и
нови трудни за разбиране елементи от земното пространство и време биват превземани, височини и
дълбини откриват тайните си пред
планомерното любопитство на въоръженото човешко око, навсякъде
организационната анархия и хаосът отстъпват пред волята на математическия дух. Възможно ли е
тогава земният разум да не е способен да овладее анархистичните инстинкти в собствената си кръв, разюзданата пасмина на нагоните да
не бъде лесно изтласкана? Че нали
основната работа в това отношение отдавна е свършена, а каквото
още от време на време припламва
в кръвта на модерния, на „образования“ човек, не са нищо друго освен унилите, безсилни светкавици
на отминаващата буря, последните
конвулсии на старото, отмиращо
животинство. Просто ще минат
само още няколко години, няколко
десетилетия и човечеството, което
така величаво се беше придвижило напред от канибализма към хуманистичното и към социалното
чувство, ще почисти и преглътне
в етическите си огньове и тази
последна мътна шлака: затова изобщо не е и необходимо да се съобщава за съществуването ѝ. Вниманието на хората просто не бива
да бъде насочвано към сексуалността и тя ще бъде забравена. Нека
не дразним с приказки прастария,
затворен зад железните решетки
на нравствеността звяр, да не го
храним с въпроси, и той ще се укроти. Бързо и със сведен поглед да
заобикаляме всичко неудобно, да
се правим, като че ли го няма: това
е то целият нравствен закон на деветнайсети век.
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СПИСЪК С ОФИЦИАЛНИТЕ
ПРАЗНИЦИ ЗА 2022 Г.

рез 2022 г. ще се работи с ден по-малко от настоящата. От 365-те дни 248 са работни, а 16
са официални празници. Празниците, които
съвпадат с ден от уикенда, се компенсират с почивен
ден в първите дни от следващата работна седмица.
Най-много работни дни ще има през август - 23.
Традиционно с най-малко ще са тези, в които се празнуват най-големите християнски празници Коледа и
Великден - април, май и декември, с 19.
Нова година - 1 януари, събота (почива се на 3 януари, понеделник)
Ден на Освобождението на България от османско иго - 3 март, четвъртък
Велики петък, Велика събота и Великден - от 22
до 25 април вкл.
Ден на труда и на международната работническа
солидарност - 1 май, неделя (почива се на 2 май, понеделник)
Гергьовден, Ден на храбростта и Българската
армия - 6 май (петък)
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност - 24 май (вторник)
Ден на Съединението - 6 септември (вторник)

С

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Катя Митрева и д-р Мартин
Календерски, 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

ТЪЖНА ВЕСТ
На 11 Ноември 2021 г. ни напусна нашият колега и приятел д-р Станимир Ангелов Живков на
60 г..
Почивай в мир Станчо!
Колегите от випуск 1986 на ФДМ София.
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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!

Продавам чисто нова китайска
стоматологична машина ( стол +
юнит + стол за стоматолога). Машината изобщо не е влизала в употреба. Цена 4700 лв. За подробности и снимки тел: 0878709377,
Гр. Ловеч e-mail: asen.stefanov@
yahoo.com

СТОЛ ОТ ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ И
РИБОЛОВНИ МРЕЖИ, МОЖЕ ДА СЕ
ВЪРНЕ ЗА НОВО РЕЦИКЛИРАНЕ

толът REX на нидерландската мебелна фабрика Circuform е проектиран от Инеке Ханс с идеята, че след като известно време го използват,
клиентите може да го върнат и да получат част от парите си. И това е защото столът ще бъде рециклиран.
Всъщност REX е изработен от рециклирани материали, сред които риболовни мрежи, стари четки за
зъби, компоненти от стари офисни столове, изхвърлени на боклука, както и други промишлени отпадъци. Столът е проектиран така, че да оказва най-малко
въдействие върху околната среда, включително чрез
използване на енергиен ресурс.
Цената на REX ключва и 20 евро депозит, които се
възстановяват на клиента, когато той върне стола, защото не желае повече да го използва. Ханс казва, че
потенциално подобен обект може да се употребява до
безкрай заради рециклирането, но на този етап на развитие индустрията нито работи така, нито желае да
го прави. За първи път Ханс показа подобна идея още
през 2011 година, но оттогава доразработва както дизайна, така и материалите, които се използват.
REX се лее под налягане, като се използва пластмаса PA6 - рециклиран материал, в който се съдържат и
изброените по-горе отпадъци. Столът е от две части,
като облегалката се пъха в специален процеп в задната част на седалката.

МАЛКИ ОБЯВИ

ПРОДАВА

Ден на независимостта - 22 септември (четвъртък)
Ден на народните будители - 1 ноември (неприсъствен за всички учебни заведения)
Коледа - 24, 25 и 26 декември (почива се от 24 до
28 декември вкл.)

Продавам оборудван стоматологичен кабинет в Стара Загора
работещ и в момента, отлична
локация,50 кв .м. За контакт:
0888239431
Продавам кабинет 94м2 със
статут на дентален кабинет. Самостоятелен вход, частично обзавеждане, СОТ, трифазен ток. Гр.
Варна, ж.к. Вл. Варненчик, тел.
0888951294.
Продавам чисто нов, оборудван кабинет в гр. Благоевград. Д-р
Георгиев 0887003868
Продавам
чешки
автоклав Екостери. Д-р Георгиев
0887003868
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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС -гр. Враца честити кръглите
годишнини на д-р Благой Василев и д-р Цветан
Коцев, като им желае здраве, късмет и много
професионални успехи!
УС на БЗС -гр. Враца

IN MEMORIAM
С прискърбие съобщаваме, че на 15.11.2021г. ни
напусна д-р Георги Бакалов от гр. Сандански. Д-р
Бакалов беше изключително уважаван, честен, коректен и всеотдаен дентален лекар, дългогодишен
член на УС на РК на БЗС-Благоевград.
Поклон пред паметта му!
УС на РК на БЗС-Благоевград
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Продавам стоматологична машина и стол – Медия, запазени.
Цена: по договаряне. За контакти:
0888 65 27 96 и 0886 97 21 87 –
Д-р Петрова
Продавам пълно оборудване
за стоматологичен кабинет Тел.
0889 765 295
Продавам стоматологична машина ЮС7Медиа в много добро
състояние. Д-р Е. Вълчева, тел.
0888914504
ДАВА ПОД НАЕМ
Давам под наем зъболекарски
кабинет(две смени) гр. София, жк.
Люлин център тел. 0888925378
Давам под наем апартамент
със статут на зъболекарски кабинет и функциониращ като такъв
до 31.10.2021г. Полуобзаведен.
Местонахождение София на бул.
Христо Ботев в близост до петте кьошета на 1-ви етаж с площ
20.15кв.метра. Наемна цена по
договаряне. за Контакти: Людмила Наумова - 0884103983
Давам под наем напълно оборудван дентален кабинет в Софияширок център.Тел.0889440729
Смяна под наем в оборудван
и работещ дентален кабинет на
партер, вход директно от улицата, в гр. София, до метростанция
Конст. Величков, 400 лв. Тел. за
информация 0889226132 – Тодорова

Дентален център 2 в ДКЦ 7 гр. София, дава смяна под наем в
работещ, ремонтиран и оборудван
дентален кабинет . Разрешително
от РЗИ. Справки тел. 02/8033951до 14 ч. и 8033953 - до 18 ч.
Млад и амбициозен екип дава
под наем стоматологичен бокс,
част от модерна дентална клиника в центъра на София до ЦУМ.
Напълно подготвено помещение
за поставяне на стоматологичен
стол. Налични аспирация, компресор ,автоклав, дестилатор, мебели. При интерес :д-р Иванова
0887787302.
Отдава се смяна под наем в
денонощен спешен кабинет по
дентална медицина в гр. Пловдив.
За информация: Д-р Атанасов –
0885/ 88 00 43 или д-р Славова –
0885/ 84 48 42
Давам под наем помещение,
подходящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. Пловдив,
кв”Прослав”, до пощата. За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов
Давам кабинет под наем, работещ от 1992г. в апартамент на
1-ви етаж в едно с друг работещ
кабинет. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Давам под наем оборудван и
работещ дентален кабинет в центъра на гр. Пловдив За контакти:
0898 35 75 34 – Д-р Петрова
Давам смяна под наем в кабинет в гр. Пловдив, ул. „Царево” №
1, кв. Съдийски, до Германо-българската лаборатория или продавам напълно оборудвана практиката, намираща се на този адрес
Тел. за връзка: 0877 769 099
Давам под наем стоматологичен кабинет (самостоятелна сграда) със санитарен възел, чакалня
и самостоятелен вход. Kабинетът
е в ЖК „Тракия“ и е работил като
денонощен. Месечен наем 400 лв.
Тел: 0895443171, 0888217713
Давам под наем кабинет в гр.
Асеновград За контакти: 0877 12
94 84
Давам под наем напълно оборудван дентален кабинет в гр.
Пловдив, страхотна локализация,
център, обезопасен, СОТ. Кабинетът е с разработена практика от
20 години.
За информация: 0887 517 426
ТЪРСИ
Лекар по дентална медицина
търси рентгенов лаборант за София ул. Драгалевска 1, д-р Георгиева 0887991614
Лекар по дентална медицина
търси работа на смени или смяна под наем в гр. Асеновград или
околността За контакти: 0884 72
92 41
Дентален асистент търси работа в гр. Пловдив или областта
За контакти: 0887 58 22 95
Предлагам работно място в
разработен кабинет в гр. Сърница на млад и амбициозен колега
за работа минимум 3 дни в седмицата. Заплащането е обвързано с обема на извършена работа.
За контакти Д-р Топчиева 0882
400622
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