АКТУАЛНО

УС НА РК НА БЗС - ВАРНА

Съгласно действащите разпоредби в България, в момента
НЗОК заплаща оказването на видове медицинска помощ,
изрично посочени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),
които се определят като пакет, гарантиран от бюджета на
НЗОК, с наредба на министъра на здравеопазването.

Януарски студ, Ковид компликации и една
много добра онлайн конференция на РК на
БЗС Варна, осъществена на 22.01.22г.
От името на УС на РК благодаря на 186-те
участници, които отделиха от времето си в
името на знанието и споделеността. Броят
на участниците и споделените мнения са
стимул за УС в организацията на следващи

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ РК НА БЗС ВАРНА

КАК СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ
ОТНОШЕНИЯТА ЛЕКАР ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И
ЗЪБОТЕХНИК В ЕВРОПА

мероприятия. Предаването бе с 77% гледаемост, с абсолютно равна крива, без пикове и
спадове и 148 часа сумарно време. Отличен
стрийминг с Web ops на г-н Росен Захариев.
Първият ни лектор - доц. д-р Силвия
Димитрова - насочи вниманието ни към
предизвикателствата и възможностите на
ендодонтското лечение.

ВАСИЛ ПАНДОВ Е НОВИЯТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА ЗДРАВНАТА КАСА
Новият председател на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) е Васил Пандов, реши кабинетът. Mинистерският съвет прие решение за промяна на
представителите на държавата в Надзорния съвет на касата.
За такива са определени Васил Пандов, Виолета Лорер и Естел Василева - Тодорова, на мястото съответно на Александър Златанов, Людмила Петкова и Мария Беломорова.
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КОЙ КОЙ Е В НЗОК
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Б

Според изчисленията на БЗС бюджетът
трябва да възлиза на 262 млн. лева

РК НА БЗС- СЛИВЕН
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ЕДИН ЛЕКАР ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
НАСТОЯВА БЮДЖЕТЪТ ЗА
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ДА СЕ УВЕЛИЧИ С
НАД ДВАЙСЕТ МИЛИОНА ЛЕВА

юджетът за дентална помощ за тази
година да се увеличи с близо 22 млн.
лв., като общата му стойност да достигне 262 050 000 лв. За това настояха по време на специална пресконференция
в БТА представители на ръководството на
Българския зъболекарски съюз /БЗС/. Тя
бе на тема: „Бюджет 2022 г. в сферата на
здравеопазването и отговор на претенции
от Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) относно изработване на цели
протези по Националния рамков договор
(НРД)“.
В нея взеха участие: д-р Николай Шарков,
председател на УС на БЗС; д-р Борислав
Миланов, главен секретар на УС на БЗС; д-р
Георги Димов, зам.-председател на УС на
БЗС; д-р Валентин Павлов, зам.-председател на УС на БЗС и д-р Красимира Сариева,
председател на РК на БЗС-Пазарджик.
Председателят на съсловната организация
д-р Николай Шарков посочи, че сега в проекта за бюджет на НЗОК за дентална помощ
за тази година се предвиждат 239 700 000 лв.
По думите му допълнителните средства
биха могли да се осигурят от резерва на
НЗОК.
Д-р Шарков добави, че съсловната организация не е съгласна с предвидения бюджет за дентална помощ и ще използва всички законови средства той да бъде променен
между първо и второ четене в Народното
събрание.
Ако средствата не се повишат, има вероятност колегите да откажат да сключат договори с НЗОК, което би било в ущърб на
пациентите, особено в малките и отдалечени
населени места, посочи д-р Борислав Миланов, главен секретар на БЗС.
Сега предвиденият бюджет води до фалиране на практики, каза д-р Георги Димов.
Не се отчитат инфлацията, повишаването

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

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.

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

СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –
ВАРНА ДЕНТ 2022
Организиран от РК на БЗС Варна ще се проведе на 19
март 2022г. в онлайн формат. Пълната програма на
форума е на стр. 4

НФДМ - СЛИВЕН
На 25-27 март 2022г. ще се проведе Национален форум
по дентална медицина, организиран от РК на БЗССливен

НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“ НОВА ДАТА

Д-р Красимира Сариева, д-р Валентин Павлов, д-р Николай Шарков, д-р Георги
Димов, д-р Борислав Миланов
на цените на електроенергията, повишаването на цените на материалите, с които лекарите по дентална медицина работят, каза
още д-р Шарков. Пет-седем пъти е увеличена цената на ръкавиците, поскъпнал е дори
памукът, с който работим.
Всички лекари по дентална помощ, които
работят по договор с НЗОК, да получат по
1000 лв. за работа в условията на пандемия,
настояха още от БЗС.

ПАКЕТЪТ ЗА
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЗА
ВЪЗРАСТНИ Е БЕДЕН И С
ЕДНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ
Д-р Шарков подчерта многократно, че
трябва да бъдат увеличени цените изплащани от НЗОК за дентални дейности през 2022
г., така че да се осигурят средства за първична дентална помощ за лица до 18 години;

първична дентална помощ за здравноосигурени лица над 18 години; първична дентална помощ за лица до 18 години, настанени в
домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и за лицата, задържани под стража и лечение на ЗОЛ
до и над 18 годишна възраст под обща анестезия; специализирана дентална помощ.
Причината е в растящите цени на енергоносителите и пълзящата инфлация, изразяващи се в увеличение на цените на материали и медикаменти използвани в денталната
дейност, увеличените заплати на помощния
персонал и изключителния ръст на цените
на всички енергоносители, т.е. драстично
увеличение на преките и непреките разходи
на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина.
На стр. 2

ГOРДЕЙ СЕ

ИСТОРИЯ
ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
В БЪЛГАРИЯ
ДОПРЕДИ ЕДИН ВЕК

ПЛАКАТ
СВЕТОВЕН ДЕН НА
ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ –
20 МАРТ

Оралното здраве оказва влияние върху щастието
и благосъстоянието

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
worldoralhealthday.org

Оралното здраве днес е неразделна част
от общото здраве. За достигане на денталната медицина до съвременното ниво са
допринесли много хора, като ключов момент е развитието на познанието, науката
и технологиите. Научните открития през
последните два века са допринесли...
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Тази година мотото на Световния ден
на оралното здраве е „Гордей се с устата
си“! Оралното здраве оказва влияние
върху щастието и благосъстоянието на
хората. Повече информация можете да
намерите на: worldoralhealthday.org.
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!
Глобални
партньори

@worldoralhealthday #MouthProud #WOHD22

Спонсори в
световен мащаб

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
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.

X ЮБИЛЕЕН НФДМ-БАНСКО - 2022
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.

УСЛОВИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В 20-ИЯ НАУЧЕН
КОНГРЕС НА БЗС –
16-18 ЮНИ 2022 Г.

С УСТАТА СИ

Скромен, весел, с чувство за хумор, работлив, добронамерен. По нищо от поведението му не можеш да отгатнеш, че това
е един от най-добрите орални хирурзи в
Сливен и управител на общинско дружество. Това е д-р Николай Йосифов, който
през 2017-та година...

Поради динамично развиващата се епидемична обстановка, рязкото покачване на заболелите и очакванията за пик по време на форума НФДМ „МАДАРСКИ
КОННИК“- гр. Шумен, се взе решение за отлагането
му за 8-10 април 2022 г.
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20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18
юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.
Конгресът е включен в продължаващото
обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции
ще изнесат изявени лектори от България и
чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални
презентации и секция Постери.
На стр. 2
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#EDITORIAL

ЗДРАВЕТО И
КРАДЦИТЕ НА СЕНКИ В
МЕТАИМПЕРИЯТА
Индианците при срещите си с белите хора не искали да ги снимат, за
да не им откраднат сенките. А, какво е индианец без сянка?
Сега технологиите за лицево разпознаване са толкова напреднали, че
чрез тях може да се определи дори сексуалната ориентация на човек.
Както сега е политкоректно да се говори – дали сте цис-, транс-, пан-,
литсекуални. Последното означава, че изпитваш увлечение по някого,
но не изпитваш необходимост той да ти отговаря със същото.
Да не говорим за познатите на медицинската общност RWE (реални
доказателства), използвани от различни здравни институции, които събират медицински данни (ЕМА, например).
Метавселената („Мета“, която наследява и Фейсбук) притежава вече
данни за милиардите си потребители и негласно предоставя на трети страни информация за вкусовете, нагласите и дори емоционалните
характеристики на потребителите. „Мета“ ще добави съвсем скоро и
нови възможности като дистанционна медицина, здравно застраховане, банкиране, образование и обучение. За какво са само Фейсбук и
Инстаграм, когато чрез проследяване и анализ на най-интимните ни
данни господарите на Метавселаната ще имат сила и власт, и то с доброволно оставения от нас дигитален отпечатък.
В близко бъдеще „Мета“ ще трупа данни за нашата урина и екскременти, следени от нашата интелигентна тоалетна, ще знае какво има в
нашия хладилник, защото сме поръчали храната си онлайн, какви са
нашия пулс, температура и произволно число други физически и емоционални показатели в реално време. Метавселената ще разбере дали
се разболяваме преди нас самите.
Много хора се отдръпнаха интуитивно от Фейсбук, Инстаграм и дигиталния свят. Други базираха самоизявите, самочувствието, имиджа
и дори бизнеса си на него.
В големите дентални клиники по света е забранено внасянето на
смартфони и „сърфирнето“ в Интернет по време на работа от зъболекарите. Това е по една проста причина – необходимостта от време за
акомодация на окото, след гледане на екрана.
RWE са доказали, че след 8 часа прекарани пред екрана, човешкият
мозък не различава истинската реалност от виртуалната.
Никой не може да спре дигиталния свят, който ни владее 24/7. Просто старата максима – „Бързай бавно“ трябва да се има предвид.
Много организации се опитват да предпазят хората от превръщането
им в безлични единици, с които компаниите пълнят базата си с данни
с цел извличане на печалба.
След навлизането на агресивни реклами по телевизията в САЩ се
стига до там, че дори бездетни семейства са си купували бебешки пелени. Онзи скрит кадър, който влияе на подсъзнанието, знаете добре.
Чувствате се самотни и имате нужда да споделите с някого какво
ви вълнува. Няма проблем. Свалете си приложението „Реплика“. Там
можете да споделите всичко, както и да общувате с персонализиран чат
бот, базиран на вашите данни.
В мрежата може да разгледате виртуално къщата на Бил Гейтс. Тя
е от типа „умна“ къща с много удобства. Най-голямото помещение в
него се оказа…библиотеката. И книгите на г-н Гейтс са скъпи, защото
са отпечатани на хартия необработена киселинно, която е практически
вечна. Обикновените книжни тела започват да се променят след около
40 години.
Ще се превърнем ли в дигитална реплика на самите себе си? Всеки
сам си „преценя“. Все още имаме малък избор как да дозираме разумно дигиталното.
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 20-ИЯ
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС –
16-18 ЮНИ 2022 Г.
20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще
се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма
Дентална медицинска изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната
дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори
от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

УЧАСТИЕ В 20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до
15и юни 2022 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160 лв. до 20.05.2022
г. Таксата включва участие научната програма, участие в откриване и
коктейл.
• Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г. - 200 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие.
• Streaming на научната програма – 80 лв.
• Стойност на куверт за галавечеря – 90 лв. Краен срок за приемане
на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.
Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие,
като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта
за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС
и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!
*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

С Ъ СЛ О В Н И

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЪБОЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ НАСТОЯВА БЮДЖЕТЪТ ЗА
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ДА СЕ УВЕЛИЧИ
С НАД ДВАЙСЕТ МИЛИОНА ЛЕВА
Според изчисленията на БЗС бюджетът
трябва да възлиза на 262 млн. лева
От стр. 1
Внасяните консумативи в България са вече 100% внос, дори и
памукът. Всички медикаменти и
материали се покачват драстично,
поради цената за производство,
свързана със стойността на енергоносителите. Дори и при минимално увеличение на бюджета,
лекарите по дентална медицина
(лдм) нямат печалба, защото Касата плаща за труд. Какво да се
направи предвид икономическите обстоятелства – да се увели ли
цената за пациента? Доплащането
към лдм е едно и също от над 10
години. Не трябва да се увеличават
цените за пациентите по НЗОК, но
бюджетът не може да остане такъв, за не бъдат ощетени лдм.
Съсловните организации в медицината би трябвало да могат да
участват в тристарнката, където се
решават най-стратегическите елементи на сигурността на страната.
До този момент не са проведени
и срещи в Парламента, каквато
практика имаше преди, а зъболекарите у нас са около 10 000.
Средствата за дентална помощ
в бюджета на НЗОК са 239,7 млн.
лв. Като основа е използван последния актуализиран бюджет от
2021 г. – 215 млн. лв. Увеличението е около 17%. Само че потреблението на дентални услуги е 229
млн. лв. И когато се стъпи на тази
основа, се вижда, че бюджетът е
увеличен с 4,5%, при условие, че
бюджетът за доболнична помощ
се увеличава с 30%. Това говори,
че денталната помощ е извън полезрението на хората, които взимат решенията, защото смятат, че
тя е придатък на задължителното
здравно осигуряване. А денталната помощ в здравното осигуряване, спестява много общи заболявания.
СПОРЕД Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ, зам.-председател на УС
на БЗС - "НЗОК е труден партньор и пази нелогично парите на
гражданите. Бюджетът на НЗОК
не може да осигури адекватно
поддържане на практиките на лдм.
Текущите цени на денталните дейности трябва да бъдат увеличени.
БЗС иска аргументирано същото
увеличение, като декларираното
увеличение за доболнична помощ
с 30%.
Трябва да се отбележи, че методиката за работа при неблагоприятни условия на работа 20/21, бе
успешна методика, която запази
бизнесите". Методиката за НУР се
изработва от надзора на НЗОК и
договорните партньори не са уведомени за елементите по нея, а е
представена за подписване.
Друго основно искане на БЗС е
денталните медици, които имат
сключен договор с НЗОК, също
да бъдат включени в групата на
работещите на „първа линия“.
"Ние работим на 35 сантиметра
от входа и изхода на инфекцията и
затова сме облечени по същия начин като тези, които са в болниците и COVID кабинетите. Лекарите
по дентална медицина работят „на
входа“ на инфекцията от първия
момент, но до момента не получават заплащане за работа на „първа
линия“. Нямаме затворени кабинети, работим на „първа линия“.
Настояваме за същия компесаторен механизъм като останалите
„бели престилки“ - да се заплаща
месечна сума в размер на 1 000
лв. за работа на първа линия, като

бюджетът и трансферът на тези
средства да се заложат в бюджета
на НЗОК за 2022 г.“, аргументира
се д-р Шарков.
На последния проведен Управителен съвет на БЗС, д-р Светослав
Гачев, зам.-председател на БЗС,
направи обосновано предложение
на Комисията по нормативните
актове да се изплащат 1000 лв. на
лдм, подобно на заплащането на
общопрактикуващите лекари за
работа в условията на епидемия от
ковид.
Като илюстрация на разноските,
които противоепидемичния протокол изисква от лекарите по дентална медицина, от БЗС посочиха, че
през 2021г. са извършени 4 964 323
дейности в денталната медицина,
с часово приложение на лични
предпазни средства, дезинфектанти и други.
Бе коментирано и протезирането на обеззъбените лица над 65-годишна възраст като се подчерта,
че няма никакъв проблем с тази
дейност по възстановяване на дъвкателната функция с цели плакови протези.
В този пакет, в момента, влиза само клиничното заплащане
на възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна
челюст с горна и/или долна цяла
плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4
години. Т.е. заплаща се само дейността на лекаря по дентална медицина. Не е предвидено заплащането на самата зъбна протеза като
медицинско изделие. Дори да се
предвидят средства в бюджета на
НЗОК за заплащане на самата зъбна протеза, заплащането от НЗОК
не може да бъде осъществено, ако
не бъде включено в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК.
„Категорично заявяваме, че Управителят на НЗОК не е имал никаква възможност да извърши разплащане за изготвяне на тотални
зъбни протези в зъботехническа
лаборатория и отдаваме настояването за неговата оставка или на
политически ангажимент или на
некомпетентност“, допълни д-р
Шарков.
Ако се промени Наредбата,
НЗОК ще може да заплаща на лекаря по дентална медицина, а той
от своя страна ще заплаща съответната цена на протезата на зъботехника, който я е изготвил. Това
заплащане ще става, след като
лекарят по дентална медицина е
установил, че протезата е изработена и няма оплаквания от пациента и получи възнаграждението от
НЗОК.
Д-Р БОРИСЛАВ МИЛАНОВ,
главен секретар на БЗС, говори
за това, че 100% от лечебните заведения в сферата са реформирани

и са на свободния пазар, всеки се
грижи за практиката си, а държавата не дава и една стотинка за
това. Това, което може да се случи,
е масово колегите да искат да откажат подписване на НРД, ако не
бъдат увеличени средствата.
Зъботехниците от БАЗ с право
търсят своето място под слънцето.
Само, че те пропускат някои много
съществени моменти. Зъботехнически съюз, който да е съсловна
организация създадена със закон,
съществува само в България и
това е прецедент в Европа.
Още в началото на октомври
2021 г. имахме среща с тях на високо ниво, от която има аудио запис и протокол. На срещата бяха
обсъдени въпросите свързани с
това как да се развие дейността
по заплащането на тяхната зъботехническа работа свързана с целите
протези. Беше им обяснено категорично, че без промени в Наредба
9, която определя пакета заплащан
от НЗОК, те не могат да получат
нито стотинка и се оказахме прави.
Има и един много съществен
момент. В нашите договори е записано, че лдм поемат ангажимент
в рамките на 4 години пациентът
да може да ползва цялата плакова
протеза, независимо от обстоятелствата. От БАЗ дори и с това нещо
не пожелаха да се съобразят.
Те бяха запитани каква е цената
на изработване на тази протеза, зъботехническата стойност. Отговор
получи ли някой – не.
Ние сме за това да има механизъм за пациентите, и то социално
слаби, в повечето случаи, които
нямат възможност да заплатят техническото изработване на техните протези, но не и по начина, по
който предлага зъботехническият
съюз, обобщи д-р Миланов.
Д-р Шарков представи свое
специално проучване на това как
са уредени взаимоотношенията:
фонд - пациент - лдм - зъботехник
в другите страни в Европа. Обобщението е, че зъботехникът няма
никаква връзка с пациента и ако
работи самостоятелно в устата на
пациент, то подлежи на наказателна отговорност. Заплащането е на
лдм, след това се заплаща на зъботехника.
Какъв бюджет за дентални дейности ще бъде приет – предстои да
решат народните представители,
избрани от самите нас.
В новия бюджет на Република
България за 2022 г. се залагат 5%
ръст на цените, 4,9% на БВП, бюджетен дефицит, без COVID мерките e 2,5%, а с тях- 4,1%. Минимална заплата става 710 лева.
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КАК СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ
ОТНОШЕНИЯТА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА И ЗЪБОТЕХНИК В ЕВРОПА

ъгласно действащите разпоредби в България, в момента
НЗОК заплаща оказването
на видове медицинска помощ, изрично посочени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които се
определят като пакет, гарантиран
от бюджета на НЗОК, с наредба на
министъра на здравеопазването.
В този пакет, в момента, влиза само клиничното заплащане
на възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялост-

на обеззъбена горна и/или долна
челюст с горна и/или долна цяла
плакова зъбна протеза, в т.ч. и
контролни прегледи за период
от 4 години. Т.е. заплаща се само
дейността на лекаря по дентална
медицина.
Не е предвидено заплащането на самата зъбна протеза като
медицинско изделие. Дори да се
предвидят средства в бюджета на
НЗОК за заплащане на самата зъбна протеза, заплащането от НЗОК

не може да бъде осъществено, ако
не бъде включено в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, определен от министъра на здравеопазването, съгласно императивната
разпоредба на чл. 45 ал. 2 от ЗЗО,
с наредба на министъра на здравеопазването.
Ако подобно заплащане бъде
заложено в бюджета за 2022 г., то
също не може да бъде осъществено от НЗОК, ако не бъде включено
в пакета, гарантиран от бюджета

FRANCE
Dr. Doniphan Hammer, 1st Vice-president Les Chirurgiens-dentistes de France
In France it s simple and easy. The Dentist pay directly to the lab. The patient or insurance pay the
dentist. No relationship between patient and lab. Never!
NETHERLANDS
Klaas-Jan Bakker, lawyer, Consultant Royal Dutch Dental Association (KNMT)
In the Netherlands In all cases the costs of prosthetic work/devices are Included/ part of the dental bill
presented to the patient c.q. the insurance company. It is only the dentist who has a financial relation
with the dental technician. So your first bullet Is the right one - Patient – dentist – DLT.

на НЗОК.
От Българската асоциация на
зъботехниците дадоха специална
пресконференция, свързана със
заплащането на целите протези
по НЗОК. Те поискаха оставката
на проф. Салчев, управител на Касата, а по отношение на лекарите
по дентална медицина (лдм) ключовото искане бе издаване на „документ за назначение“ за изпълнение на дейности по изработване на
цели протези, като част от първич-

ната медицинска документация.
Тяхното активно лобиране в
тази посока продължава. Д-р Н.
Шарков направи блиц проучване как този въпрос е решен в
други европейски държави. На
14.02.2022 бе изпратено и официално писмо с информацията до
доц. д-р Антон Тонев, д.м., председател на Комисия по здравеопазването в 47-о Народно събрание на
Република България и до членовете на Комисията.

ФРАНЦИЯ
Д-р Донифан Хамер, 1-ви вицепрезидент Les Chirurgiens-dentistes de France
Във Франция е просто и лесно. Зъболекарят плаща директно на лабораторията. Пациентът или
фонда плащат на зъболекаря. НИКАКВА връзка между пациент и лаборатория. Никога!
НИДЕРЛАНДИЯ
Клаас-Ян Бакер, адвокат, консултант Кралската нидерландска стоматологична асоциация (KNMT)
В Холандия във всички случаи разходите за протетична работа са част от денталната сметка,
представена на пациента или застрахователната компания. Единствено зъболекарят има финансова връзка със зъботехника, т.е. пациент – зъболекар – зъботехник.

AUSTRIA
Jorg Krainhofner, lawyer, CEO Austrian Dental Chamber (Österreichische Zahnärztekammer)
In Austria there are prosthetic devices paid by social security and other ones, which have to be paid
by the patient out of his/her pocket. But in all cases the dentist, who is free to choose the dental
technician, gets either from social security or from the patient himself the whole fee for the prothesis
and pays the dental technician afterwards. There is absolutely no connection – neither by contract nor
by money – between dental technician and patient or fund.

АВСТРИЯ
Йорг Крайнхофнер, адвокат, главен изпълнителен директор на Австрийската дентална
камара (Österreichische Zahnärztekammer)
В Австрия има протези, платени от социалното осигуряване и други, които трябва да бъдат
заплатени от пациента от джоба му. Но във всички случаи зъболекарят, който е свободен да
избере зъботехника, получава или от социалното осигуряване, или от самия пациент цялата
такса за протезата и след това заплаща на зъботехника. Няма абсолютно никаква връзка – нито
по договор, нито по пари – между зъботехник и пациент или фонд.
PORTUGAL
ПОРТУГАЛИЯ
Prof. Paulo Melo, Portugal, FDI Councillor
Проф. Пауло Мело, Португалия, съветник в Световната дентална федерация (FDI)
Patient – dentist – DLT
Пациент – зъболекар – DLT
GERMANY
ГЕРМАНИЯ
Alfred Blutner, lawyer, Head of the German Dental Chamber (BZAK) Office, Brussels
Алфред Блутнер, адвокат, ръководител на офиса на Германската дентална камара
At first the dentist orders and pays for the dental technology from the laboratory at the end of the (BZAK), Брюксел
month. The dentist then charges the laboratory costs to the patient as out-of-pocket expenses of the Първоначално зъболекарят поръчва и плаща зъботехническото изделие на лабораторията в
patient.
края на всеки месец. Зъболекарят таксува разходите за лаборатория на пациента, като разходи
от джоба на пациента.
CZECH REPUBLIC
ЧЕХИЯ
Patient pays to a dentist and he or she pays to the lab.
Пациентът плаща на зъболекар и той или тя плаща на лабораторията.
Sick fund or insurance company pays to patient, patient pays to dentist, dentist pays to DLT Insurance Болничната каса или застрахователната компания плаща на пациента, пациентът плаща на зъpays to a dentist and therefore after lab is paid by the dentist
болекаря, зъболекарят плаща на DLT.* Застраховката плаща на зъболекаря и следователно след
лабораторията се заплаща от зъболекаря
HUNGARY
Patient pays to dentist, dentist pays to DLT.

УНГАРИЯ
Пациентът плаща на зъболекаря, зъболекарят плаща на DLT.

ICELAND
The patient pays to dentist and dentist pays to DLT.
POLAND
The patient pays the dentist and the dentist pays the lab.tech . There should be no connection between
patients and technicians because they are not allowed to treat patients. Technicians produce a
prosthesis on prescription given by a dentist and the patient pays the dentist (national Fund also pay to
dentists) and the dentist pays the technician.

ИСЛАНДИЯ
Пациентът плаща на зъболекаря, а зъболекарят плаща на DLT.
ПОЛША
Пациентът плаща на зъболекаря, а зъболекарят плаща на lab.tech. Не трябва да има връзка между пациенти и техници, защото те нямат право да лекуват пациенти. Техниците произвеждат
протеза по рецепта, дадена от зъболекар и пациентът плаща на зъболекаря Националният фонд
също плаща на зъболекарите, а зъболекарят плаща на техника.

GREECE
In Greece it is prohibited by LAW the patient to pay separately the therapeutic part of the treatment
and more specifically the Lab can perform financial transactions-invoices type- ONLY with the dental
office, dental company, dentist.
DENMARK
The DLT is a subcontractor for the dentist and never in a direct relationship with the patient or sick
fund/insurance company. There is a free choice of DLT.
IRELAND
Ireland is very similar to Denmark. The technicians produce a prosthesis on prescription from a dentist
and the patient pays the dentist and the dentist pays the technician.
MALTA
Dentist pays directly to technician as it’s included in price that patient pays to the dentist .

ГЪРЦИЯ
В Гърция е забранено със ЗАКОН пациентът да заплаща отделно терапевтичната част от лечението и по-конкретно лабораторията може да извършва финансови транзакции-вид фактуриСАМО със стоматологичен кабинет, стоматологична фирма, зъболекар.
ДАНИЯ
DLT е подизпълнител на зъболекаря и никога не е в пряка връзка с пациента или болничната
каса/застрахователната компания. Има свободен избор на DLT.
ИРЛАНДИЯ
Ирландия е много подобна на Дания. Техниците изработват протеза по рецепта от зъболекар и
пациентът плаща на зъболекаря, а зъболекарят плаща на техника.
МАЛТА
Зъболекарят плаща директно на техник, тъй като е включено в цената, която пациентът плаща
на зъболекаря.
ФИНЛАНДИЯ
Пациентът плаща на зъболекаря, а зъболекарят плаща на DLT.
БЕЛГИЯ
Болнична каса или застрахователна компания плаща на пациента, пациентът плаща на зъболекаря, зъболекарят плаща на DLT.
ИСПАНИЯ
Зъболекар заплаща на зъботехника и издава фактура на пациента за извършеното лечение, като
се задължава да уточни разходите за протезата.
В Испания общественото здравеопазване не субсидира такива протезни рехабилитации и застрахователните компании обикновено не осигуряват това покритие.
ХЪРВАТИЯ
Когато зъболекарят поръчва и получава протезни изделия от зъботехника (DLT), пациентът
първо плаща на зъболекаря. След това зъболекарят плаща на DLT.
Когато застрахователната компания покрива част или общата цена на протезните устройства,
застрахователната компания първо покрива разходите на зъболекаря. След това зъболекарят
плаща на DLT.
ЛАТВИЯ
Пациентът плаща на зъболекаря, зъболекарят плаща на DLT.

FINLAND
The patient pays to dentist and dentist pays to DLT.
BELGIUM
Sick fund or insurance company pays to patient, patient pays to dentist, dentist pays to DLT.
SPAIN
Dentist pays to DLT and issues an invoice to the patient for the treatment carried out, with the
obligation to specify the costs of the prosthesis.
In Spain, the public health service does not subsidies such prosthetic rehabilitations and insurance
companies do not usually provide this coverage.
CROATIA
When the dentist is ordering and receiving prosthetic devices from the dental laboratory technician
(DLT), patient firstly pays to dentist. After that dentist pays to DLT.
When insurance company covers part or total cost of prosthetic devices, insurance company firstly
covers he costs to dentist. After that dentist pays to the DLT.
LATVIA
Patient pays to dentist, dentist pays to DLT.
*DLT – dental laboratory technician - зъботехник

Д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС
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УС НА РК НА БЗС - ВАРНА

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
РК НА БЗС ВАРНА

Я

В името на знанието и споделеността

нуарски студ, Ковид компликации и една много добра онлайн конференция на
РК на БЗС Варна, осъществена на
22.01.22г.
От името на УС на РК благодаря
на 186-те участници, които отделиха от времето си в името на знанието и споделеността. Броят на
участниците и споделените мнения
са стимул за УС в организацията
на следващи мероприятия. Предаването бе с 77% гледаемост, с абсолютно равна крива, без пикове и
спадове и 148 часа сумарно време.
Отличен стрийминг с Web ops на

Доц. д-р Силвия Димитрова
г-н Росен Захариев.
Първият ни лектор - доц. д-р
Силвия Димитрова - насочи
вниманието ни към предизвикателствата и възможностите на ендодонтското лечение. Съчетанието на преподавателски опит във
ФДМ-Пловдив, научната дейност,
срещите с най-добрите световни
ендодонтисти и интелектуален ка-

пацитет й осигуриха стабилна лекционна основа.
От екрана тя създаде усещане за
колегиалност и сподели своя опит.
,,Да направим възможно най-доброто, което е възможно!“ -премина през всички 5 части на лекцията.
Богатият снимков материал онагледи клиничните случаи. Видяхме
необходимостта от 3D рентгенови
снимки при комплицираните случаи, особено в синусната основа.
Проследихме фрактурирани инструменти по кореновите канали
на различно ниво, с цел не на 100%
да го отстраним, а да херметизираме, обработим и запечатаме. Всяко
действие с респект към кореновата анатомия. Чудесата на braiding
техниката, стоманени инструменти
за прохождане, Ni-Ti в проходени,
ултразвукова обработка, вътрекоренова резорбция, защо топлите
техники отстъпват на биокерамиките…
Завърши с ,,Най-съвършеният
инструмент е човешкият разум.“…
Настана леко затишие, преди да
започнат въпросите към доц. Димитрова. Това беше моментът на
удовлетвореност и благодарност.
Вторият ни лектор - д-р Борис
Раденков - е възпитаник на ФДМСофия. Има интереси в областта
на ендодонтията, естетиката, профилактиката на кариеса и пародонталните заболявания. Опира се на
най-съвременни методи, базирани
на научни доказателства.
Д-р Раденков е решил да подобри отношението на пациентите
към оралната хигиена и оралното
здраве. Даде пример как тази промяна може да започне от нас - ЛДМ.
Лекцията ,,Грешки в превенцията и профилактиката на пародонталните заболявания“ ни насочи

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, РК НА БЗС – ВАРНА

СЕДМИ
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВАРНА ДЕНТ 2022
ОНЛАЙН ФОРМАТ
19.03.2022г. - СЪБОТА

Д-р Борис Раденков
към минимално инвазивен и максимално сигурен протокол за контролирана биофилм терапия – Guided
Biofilm Therapy (GBT)
Осем последователни стъпки:
1.Диагностика.
2.Визуализация.
3.Мотивация. 4.Air flow. 5.Perio
flow 6.Piezon. 7.Проверка. 8.Контролни прегледи.
Лекторът мина с много подробности през всичките стъпки с цел
улеснение и мотивация за нас, колегите.
Многобройните въпроси, които заваляха в края на лекцията, са
оценка за заинтересованост и смисъл на мероприятието.
От името на УС благодаря на
всички, които слушаха, благодариха и изказаха мнение.
Ще завърша с написаното от д-р
Николаева : ,,Благодаря на лекторите и организаторите на събитието. За мен беше любопитно и
полезно“.
До нови срещи ! Следва Варна
Дент - 19.03.22г., събота.
Д-р Н. Читалова, председател
на УС на РК на БЗС – Варна

08.45- 09.15 Получаване на линкове
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.н.
11.00-11.15 Презентация на Медикъл пойнт + подарък за
активно участващ в онлайн формата
11.15-12.45 Безметални възстановявания-новият протетичен
стандарт?
лектор: Доц.д-р Тодор Узунов, доктор
12.45-13.05 Коронавирус асоциирана мукормикоза – дентални и
орофациални усложнения-презентация на
проф.д-р Цветан Тончев д.м.
13.05-13.45 почивка
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 Пиер Фабр + подарък за активно
участващ в онлайн формата
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,регистрация до 11.03.2022
Таксата участие превеждайте до 14.март.2022 само по банковата
сметка на РК на БЗС Варна
ЦКБ
BG38CECB 9790 10F5 3201 00
GSM за връзка 0879067867
ssbvarna@abv.bg
Наталия Панева

КОНКРЕТНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА
БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

У

правителният съвет на Българския зъболекарски съюз
предлага да бъдат увеличени
цените изплащани от НЗОК за дентални дейности през 2022 г., така че
да се осигурят средства за следните
дейности:
- първична дентална помощ за
ЗОЛ до 18 години;
- първична дентална помощ за
ЗОЛ над 18 години;
- първична дентална помощ за
ЗОЛ до 18 години, настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните
училища и домовете за отглеждане
и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и
за лицата, задържани под стража;
- лечение на ЗОЛ до и над 18 годишна възраст под обща анестезия;
- специализирана дентална помощ;
Общо бюджетът да възлезе на
262 050 000 лв.
Обосновка за исканото увеличение сa растящите цени на енергоносителите и пълзящата инфлация,
изразяващи се в увеличение на цените на материали и медикаменти
използвани в денталната дейност,
съпровождащите услуги, увеличените заплати на помощния персонал и изключителния ръст на цените на всички енергоносители, т.е.
драстично увеличение на преките
и непреките разходи на лечебните
заведения на лекарите по дентална
медицина.

Настояваме предложеното увеличение да бъде удовлетворено, което
ще допринесе за нормалното функциониране на денталните практики
и ще запази интересите на здравно
осигурените български граждани.
Освен това Управителният съвет
на Българския зъболекарски съюз
решително настоява компетентните
институции, вкл. МС на Р България,
МФ на РБ, МЗ на РБ, НЗОК и други,
да осигурят нормативно и финансово трансфери и заплащане за работа
на първа линия на лекарите по дентална медицина през 2022г.
Основания за това настоятелно
предложение са следните:
По отношение на позата на лекаря по дентална медицина следва да
се подчертае, че зъболекарите работят в сто процента в зона от 30-40
см от устата на пациента, която е
основен вирусоносител. Това е т.н.
зона на „интимна близост“, съгласно науката за личното пространство
„Проксемика“.
Това сто процента е работа на
първа линия с всеки пациент.
Основната лечебна дейност постоянно извършвана от зъболекарите с въртящи инструменти, обдухващи и аспирационни от устната
кухина технически средства създава
аерозолен балон, около главата и
раменете на лекаря, а така насища
атмосферата на кабинета.
Като илюстрация на разноските,
които противоепидемичния протокол изисква от лекарите по дентална медицина, следва да се посочи,

че през 2021г. са извършени 4 964
323 дейности в денталната медицина, с часово приложение на лични
предпазни средства, дезинфектанти
и други.
Тези разходи не могат да бъдат
компенсирани с цените на НЗОК и
не са обект на методиката за ценообразуване на денталните дейности.
Безпощадната ковид обстановка,
която се развива всяка година циклично и влиза от вълна във вълна
засегна и засяга значителен брой
колеги, приемащи риска да работят
като изпълнители на дентална помощ като се отчита нарастващ брой
на заболелите и за съжаление много
загинали от ковид колеги.
Като следствие на изложената
мотивация Управителният съвет
на Българския зъболекарски съюз
предлага в наредбите за работа в
неблагоприятни условия по повод
на обявена епидемиологична обстановка на изпълнител на дентална помощ, договорен партньор на
НЗОК, да се заплаща месечна сума в
размер на 1 000 лв. за работа на първа линия, като бюджетът и трансферът на тези средства да се заложат в
бюджета на НЗОК за 2022г.
Настояваме предложенията на
Българския зъболекарски съюз, изложени по-горе, да бъдат удовлетворени, защото това ще допринесе
за нормалното и адекватно функциониране на денталните практики
и ще запази интересите на здравноосигурените граждани.

#КОЙ КОЙ Е В НЗОК

ВАСИЛ ПАНДОВ Е НОВИЯТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА ЗДРАВНАТА КАСА
Новият председател на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) е Васил Пандов, реши кабинетът. Министерският съвет прие решение за промяна на
представителите на държавата в Надзорния съвет на касата. За
такива са определени Васил Пандов, Виолета Лорер и Естел Василева - Тодорова, на мястото съответно на Александър Златанов, Людмила Петкова и Мария Беломорова.
Васил Пандов е началник на кабинета на
министъра на здравеопазването. Той е доктор
по право от 2013 г., доцент по международно
частно право от 2018 г. и редовен преподавател по международно частно право в Юридическия факултет на Софийски университет
"Св. Климент Охридски" от 2009 г. Юрист на
Българския лекарски съюз от 2003 до 2009 г. и
на Българския фармацевтичен съюз от 2007 г.
Виолета Лорер през 2013 г., заема поста
зам.-министър на икономиката, енергетиката
и туризма в служебното правителство на министър-председателя
Марин Райков, а през 2021 г. заема поста зам.-министър на финансите в първото служебно правителство на министър-председателя
Стефан Янев. През периодите на заемане на двете длъжности е член
на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Понастоящем е началник на кабинета на финансовия министър Асен
Василев.
Естел Василева - Тодорова през 2013 г. завършва международни
икономически отношения в Университета за национално и световно
стопанство. През 2016 г. завършва предприемаческа програма в Съединените американски щати. В периода от 2014 г. до 2021 г. последователно заема няколко длъжности, в това число ръководител екип,
одитор в международния вътрешен одит и бизнес контрольор в групата на международната компания Нестле. В периода май - август 2021
г. е съветник на министъра на финансите в първото служебно правителство на министър-председателя Стефан Янев. От съобщението на
пресцентъра на Министерския съвет не става ясно каква е ролята ѝ в
държавния апарат в момента и като каква влиза в Надзора на Касата.
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РК НА БЗС - СЛИВЕН

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ЕДИН ЛЕКАР ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

С

кромен, весел, с чувволчески начала.
ство за хумор, работЕдна година, разказа доктор
лив, добронамерен. По
Йосифов, е работил единствено за Денталния център, т.е.
нищо от поведението
приходите му като орален химу не можеш да отгатнеш, че
рург всеки месец той е заделял
това е един от най-добрите орални хирурзи в Сливен и управител
в помощ на дружеството.
на общинско дружество. Това
И когато го попиташ защо
е д-р Николай Йосифов, който
прави това и осъзнава ли колко
през 2017-та година като времалко хора биха го сторили за
менно изпълняващ длъжността,
нещо, което не е лична негова
а след проведен конкурс през
собственост, а е общо, той отговаря, че приема това за кауза
2018-та се зае с нелеката задача
към обществото като се води
да управлява Денталния център,
от примерите на стари сливнакойто си стоеше в неугледен вид
лии, възрожденци, които с труд
с прозорци, мебели и всякакъв Д-р Николай Йосифов
интериор още от преди промените през 1989 го- или лични средства са помагали на училища и
дина.
различни институции. Гордее се Сливен какви
С решение на Общинския съвет на Сливен, личности е дал на света и България от всички
при положение, че дружеството е на печалба, професионални сфери на дейност. Прочел книсъс собствени средства д-р Николай Йосифов гите „Бурята“, „Тътени“, „Настана ден“, той заязапочва поетапен ремонт, независимо тежките вява съвсем открито, че си обича града и вярва,
съдебни и продължителни дела, които наследява че всеки трябва да допринася по някакъв начин
за благото и добруването на Сливен и следващиот предишната управителка на центъра.
„Миналата година приходите бяха най-високи те поколения. И докато разказваше, видяхме, че
независимо епидемията, а при първата Ковид може би не случайно в кабинета му над Йосивълна някои от колегите затвориха за кратко, фов наднича образът на Васил Левски на красив
други продължиха да работят. В общи линии не портрет.
Управителят и дентален лекар сподели безпое спирал дейността си Центърът. Съдебният процес вече е приключил като, когато отчитаме при- койствата си за хубавата сграда на детско зъболеходи-разходи, имаме към 15 000 лева разходи за чение в центъра на Сливен на бул. „Хаджи Дитарифи на софийски адвокати по време на съдеб- митър“. Успели са да направят частичен ремонт
ния процес, иначе рискувахме да бъдем осъдени като поставяне на нови дограми и други, но от
да заплатим близо половин милион, като в сума- думите му се разбра, че не е достатъчно, защота се включваха и лихвите, на близките на слу- то се налага по-сериозна намеса за обновяване
жителка, която преди време след започване на и освежаване.
проверка, се е самоубила. Делото е било срещу
След ремонта на покрива на ДКЦ2, където се
бившия управител и съответно срещу Дентал- помещава ДЦ1, много преди да скочат цените на
ния център. В крайна сметка спечелихме делото, тока още миналата година, д-р Йосифов, след
а като приходи ДЦ е на печалба. Финансовата разговор с управителя на ДКЦ-то д-р Илиев, е
загуба по делото общо е 20 000 лева. Тук трябва направил предложение да се изгради соларен
да благодаря на кмета Стефан Радев за помощта, парк на покрива на сградата. Имат и идеен проза разбирането, което ние срещнахме в негово ект. Надява се, че може да се осъществи това,
лице.“, каза д-р Йосифов и допълни, че според както и саниране на цялата сграда чрез европронего няма никакво значение кой е партиен и кой ект така, че в 21-ви век бившата Трета поликлине и кой от коя партия е, а „ трябва всички да се ника да придобие изцяло нов вид като здравно
стремим да работим за нашия град Сливен, кой- заведение.
то е хубав отвсякъде“.
Хранейки дълбоко уважение към по-възраст„През цялото време на епидемията до сега ните си колеги, както и към по-младите, д-р
ние, като част от социалната политика в града, Йосифов постави на дневен ред още един просме си вършили работата. Винаги е имало и има блем- придобиване на специалност. По негово
дежурен кабинет за спешна дентална помощ, наблюдение по-млади колеги нямат стремеж към
който не е денонощен, но все пак работи и през придобиване на специалност, но част от денталсъботите и неделите“, сподели още управителят ните лекари наближават пенсионна възраст и в
един момент може да се окаже, че няма специана дружеството.
Малцина знаят, че в свободното си време вече листи като детски зъболекари, ортопеди и други.
„Една от идеите ми е Денталният център да
месеци наред, ако не и повече, д-р Йосифов се
включва в ремонта с труд и собствени, лични стане база за обучение, за да се придобива спесредства. На кабинети 16 и 23 сам започва да циалност. Изпитите са тежка процедура, но прислага ламинат и да боядисва с цел да не ощети добивайки специалност, това ще е придобивка
дружеството. Когато идва време за поставяне на за зъболекарската общност като цяло и за цялата
новите пейки по коридорите, той се е опитал сам община в Сливенски регион. Винаги съм открит
да ги монтира. Сам ги е качвал до 4-ти и 5-ти за идеи и към по-опитните колеги като д-р Маетаж. Сам ги е сглобявал. Работниците, които бо- ринова, д-р Симеонова, към всеки, който даде
ядисвали стените, таваните и парапетите по ко- някакви конструктивни предложения. Аз ще отридорите и стълбището, го гледали как се мъчи кликна, за да може всички да идват на работа с
и му предложили помощта си. Той им отговорил, удоволствие и ще помагам, докато мога.“, заяви
че няма средства, с които да им заплати. Един- управителят на ДЦ1 д-р Николай Йосифов.
ствено би им бил благодарен на помощ на доброАлександра Иванова
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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
26 - 27.03.2022 Г. ГР. СЛИВЕН
ХОТЕЛ „НАЦИОНАЛ ПАЛАС СПА И УЕЛНЕС“
ПРОГРАМА
26.03.2022 г. /събота/ - зала „Галерия“
8.30 – 9.30 ч. – Регистрация
9.30 – 09.45 ч. – Официално откриване
1. СЕСИЯ
- ЗАЛА „ГАЛЕРИЯ“
09.45 – 11.15 ч. – „Бруксизъм – диагностика, терапевтичен подход и приложение на
оклузални шини“, лектор: доц. д-р Тодор Узунов, дм, ФДМ – София
11.15 – 11.30 ч. – Ротационни инструменти и нови продукти-ексклузивно от „Иванова
97 Дентал“
11.30 – 13.00 ч. – „Предракови заболявания на устната кухина. Орални лезии“, лектор:
проф. д-р Павел Станимиров, дм, ФДМ – София
- ЗАЛА „ГРАФИТИ“
10.00-11.30-Интеграция на хиалуроновите филъри в денталната практика. Периорална област. –лектори:
Д-р Александра Манолова – дентална и естетична медицина. Създадел на Allure
Academy за обучения в областта на естетиката, официален тренер на Fillmed, Франция.
Единственият лицензиран дентален медик в Европа за лифтинг конци Aptos.
Д-р Димитър Щерев - Пластична хирургия, болница Вита. Тренер в Allure Academy.
Мастър инжектор в областта на лицето и тялото. Специалист в областта на анти-ейдж и
регенеративната медицина.
1. Кратка анатомия и опасни зони за инжектиране
2. Назолабиални гънки и марионетни линии
3. Контуриране на лицето – скули и брадичка
4. Оформяне на устни
13.00 – 14.00 ч. – Обяд
2. СЕСИЯ
- ЗАЛА „ГАЛЕРИЯ“
14.00 – 15.30 ч. – „Цялостна рехабилитация на дъвкателния апарат“ лектор: проф.
д-р Методи Абаджиев, ФДМ – Варна
15.30 – 15.45 ч. – Търговска презентация
15.45 – 16.30 ч. – „Препарационни граници за изцяло керамични коронки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“, лектор: проф. д-р Ангелина
Влахова, дм, ФДМ – Пловдив
16.30 – 16.45 ч. – Olife – Продукт, от който всеки има нужда! „Дента свет“.
16.45 – 18.15 ч. – Пародонтална хирургия в естетичната дентална медицина“, лектор:
д-р Венцеслав Станков, Пловдив
- зала „Графити“
14.00-15.30-Ботокс – естетика и/или лечение
Д-р Александра Манолова – дентална и естетична медицина. Създадел на Allure
Academy за обучения в областта на естетиката, официален тренер на Fillmed, Франция.
Единственият лицензиран дентален медик в Европа за лифтинг конци Aptos.
Д-р Димитър Щерев - Пластична хирургия, болница Вита. Тренер в Allure Academy.
Мастър инжектор в областта на лицето и тялото. Специалист в областта на анти-ейдж и
регенеративната медицина.
1. Принципи на действие на ботулинов токсин
2. Бруксизъм. Бруксомания. Gummy smile.
3. Ботокс за естетични цели
20.00 ч. – Гала вечеря в ресторанта на хотела “зала Галерия“
27.03.2022 г. /неделя/-зала „Графити“
10.00 – 10.45 ч. – „Термопластични протези: POLIAN IC, BRE FLEX 2, BIO
DENTAPLAST. Кога и защо?“ Лектор: зъботехник Стоян Христов
10.45 – 11.00 ч. – Търговска презентация
Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ с 15 кредита.
Вход за колеги от РК – Сливен -20лв.
Вход за колеги от други РК
-50лв.
Вход за студенти - свободен
За повече информация посетете нашия сайт:bzssliven.com
УС на РК на БЗС-Сливен си запазва правото за промени в програмата.
Участието във форума става след представяне на входа на сертификат за ваксинация; сертификат за преболедуване или отрицателен резултат от бърз антигенен тест до 48ч.преи мероприятието.
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ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
В БЪЛГАРИЯ ДОПРЕДИ ЕДИН ВЕК
Владимир Панов,
Елена Тодорова

О

ралното здраве днес е неразделна част от общото
здраве. За достигане на
денталната медицина до
съвременното ниво са допринесли
много хора, като ключов момент е
развитието на познанието, науката
и технологиите. Научните
открития през последните два века
са допринесли за опознаването на
различни състояния и ефективното
им лечение. На практика преди век
– век и половина същинско лекуване на зъбите не е съществувало.
Днес лечението достига до висоти,
които са били немислими само преди няколко десетилетия. Терапията
сега е детайлна, ефективна, бърза
и безболезнена, но не е било така
преди време.
Свещарската гробница край
Сборяново е открита през 2013
година и датира от III в.пр. Хр.
Там е открит зъб, обвит в златна коронка - първата подобна
находка по нашите земи. Тя подсказва, че траките и гетите са имали медицина и зъболечение, развити виждания за лекуване. Това е
пръвото открито доказателство за
зъболекарски знания и практики.
Находката е от яма, в която заедно
с кремирани кости са намерени и
елементи от златни женски накити.

Зъбна коронка на 24 века
Пpaбългapcĸи лeчитeли изпoлзвaли дoзиpaни извлeци нa мaĸ,
ĸoнoп, зъpнeш, блян, мaндpaгopa
и дpуги pacтeния. Иcтopичecĸитe
извopи cпoмeнaвaт и изпoлзвaнeтo
нa aлĸoxoл ĸaтo aнecтeзиpaщo
cpeдcтвo.
През 866г. делегация, състояща се от кавхан Петър и болярите
Йоан и Мартин пристига в Рим. Заедно с богатите дарове за папа Николай І, българското пратеничество
носи обширно писмо, адресирано
лично до папата, с което княз Борис
търси отговори на формулирани
115 въпроса, някои от които свързани с хигиената. За предпазване от
„лоши мисли“ прабългарите носели, приготвени от жреци предпазни
муски от зъби на мечка, вълк, лисица и др. (отговор № 79 на папа
Николай I).
През десети век Йоан Екзарх
в „Шестоднев“ тълкува някои
библейски вярвания и посвещава
шестото слово на човека. Авторът
на практика написва за първи път
анатомия на български език - обрисувани са части на човешкото
тяло, лицето, описани са и зъбите.
Поставено е началото на природознанието и анатомията в България.
Лекарственият сборник „Зелейник“ на Богомилите през Х-ХІ век
отразява рецепти против зъбобол,
кожни, очни заболявания, кръвотечения от носа, инфектирани рани
и др. Събрани са стотици рецепти
в лекарствена книга, която съдържа указания за лекуване с билки,
мед и други лечебни средства като
препоръчва при зъбобол - лукови
пера да се киснат във вино с мед,
да се подръжи в устата и да се изпие виното. При напукани устни се
маже със сварен мед и ленено семе.
В този период лечение с природни
растителни, минерални и животин-

ски продукти се съчетават с езически баяния, християнски молитви и
обредни гадания.
Черноризец Петър през X век
описва болестта нежит. Днес тя се
идентифицира с мигрена, болки в
главата, венците и зъбите, пиорея.
В старобългарски извори от
X-XI век „Цяровете на Свети Козма“ става ясно, че заболяванията
по зъбите са били широко разпространени в България. Проблемите
по зъбите не винаги са повърхности, но през Средновековието лечението се е осъществявало само
външно. Прилагало се е лекуването
с билки, което временно е облекчавало болката. Описано е най-разпространеното заболяване на зъбите по това време-изтъркване или
абразия. През епохата на ранното
средновековие степента на зъбно
абразио е по-висока, причинено по
всяка вероятност от по-грубата и
по-необработената храна, употребявана в тази епоха.
Всяко тежко и неизлечимо страдание или болест с неясен произход често се приписва на самодивите. Лечителят е лицето, което в
народната култура осъществява
обредния ритуал по изцеляването.
Той умее да общува с отвъдното.
През средновековието широко разпространено е „лечението“ на зъбите с вяра – молитви, преспиване
на свети места, поклонения пред
свети мощи. Лечителят обикновенно е баячка, прилагаща билколечение, природолечебни средства или
„правилци”- мъже, които основно
лекуват рани и травми.
Описани са светци-лечители,
почитани като лекуващи преимуществено във фолклорна среда.
Някои от светците лекуват хора от
съвсем конкретни болести: зъбобол, рахит, чума. Освен с молитви,
те лекували с ръкополагане, с вода
от аязмо, с икони, с чудотворни
предмети, кърпичка, допряна до
свети мощи, различни ритуали.
Светците лечители безсребърници са изобразявани с характерни атрибути: медицинско сандъче
(торбичка) в едната ръка и хирургически инструменти в другата
ръка (скалпел, ланцета, лигула, лъжичка, нож, кука). В България найразспространен е култът към св.
Козма и Дамян и св. Панталеймон.
Култът към св. Харалампий - чумника (името му означава «сияещ
от радост и светлина») се среща в
българските земи през 18. и 19. век.
и смисълът му е в защита и надмогване на чумата, която е била много
разпространена по това време.
Светецът
Св.Антипа-епископ
Пергамски в народната традиция
се смята за лечител на зъбните болести. Споменат още от св. Йоан
Богослов в неговото „Откровение”

„Шестоднев“ Йоан Екзарх

(Откр. 2:13). Култът към него в
България се разпространява под
влиянието на руските църковнославянски книги от края на ХVІІІ век.
На икона св. Антипа от деветнадесети век, която се съхранява във
Врачанския исторически музей, е
изписан текст: “Молитва свещенному мученику Антипу от болезни
зубния”.

Свети свещеномъченик Антипа,
епископ Пергамски
През Второто българско царство
за здравето на зъбите се грижат
предимно народни лечители. Създадени са първите лечебници към
Рилския и Бачковския манастир.
През османското робство лечение
на зъби се е осъществявало предимно в манастирите. Основно се
е прилагало билколечение и минерални продуки. Когато лечението
не било успешно, зъбът се изваждал от ковачи, бръснари, знахари и
др. Инструментите са се правели
от ковачи и са се препредавали на
поколенията. Заради лоша хигиена
често се наблюдавали инфекции,
фрактури на съседен зъб или чеГодина
Брой Дентални медици

течността се употребява за жабурене на устата. От устата почва да
тече слюнка в следствие на силата
на лекарството. Пази се от поглъщане.”
Отец Матей Преображенски-народен лечител от време на българското Възраждане, съчетава методи
и средства на народната, научната
медицина и църковно-манастирски методи. Болните венци и зъби
лекува с билки, спирт и камфор. За
умъртвяване на нерви прилага корен от кукуряк.
Други народни лечители по това
време, които лекуват болни зъби са
Никола Пенчев и Петър Цочев – с
чубрица, звъника, здравец, чубриково и здравецово масло – умеели да
извличат етеричното масло от билките, с технология подобна на розоваренето. Лекували и вадели зъби.
Народни лечители, за по-голям авторитет към диагностичните и лечебните им възможности, с помощта на
сламчица “изсмукват” от дупката в
зъба малки обекти или „червейчета“.
Така болния се убеждава, че причината за болестта е елиминирана.
За зъбите Петър Дънов пише:
„Най-първо ще се молиш на Бога да
имаш здрави зъби. Зъбоболието се
дължи на нарушаване закона на Любовта. От развалените зъбите, здравето се разстройва. Без зъби няма
здраве. Причината за ранното разваляне и падане на зъбите се дължи на
живота на минали поколения. Човек
трябва да има здрави зъби, здрава
мисъл и здрави чувства.“ Предлага
и психически начини за лекуване
- чрез чукане на камък с чукче. Откъртването на камъка премaхва болката в зъба. Колкото по-съзнателно
човек се отнася към метода, по-бързо минава болестта. Обяснението на
метода е чрез скритата, потенциална
енергия в камъка, която лекува. За
този метод се изисква съзнателно отношение и вяра към опитите, както и
зъбоболът да съвпадне с „изпразването“ на луната.
В края на 19 век зъболечението в

първите дипломирани зъболекари у
нас. Те са били изправени пред тежката задача да лекуват невежо население, да се борят и срещу дейността
на различни самозвани лечители –
бръснари, налбанти, ковачи. П р е з
1897г. е приет закон, забраняващ да
се практикува зъболекарство без да
е наличен документ, удостоверяващ
правото да се упражнява професията. Самозваните зъболекари години
наред обаче продължават да упражнява зъболекарската професия, предимно с ваденето на зъби.
В България след освобождението
пристигат зъболекари от чужбина.
В Русе през 1878г. започва работа
Фридрих Карл Фламих, от тoгавашната Австро-Унгарска империя. Той
е първият и eдинствен дипломиран
зъболекар в България по това време. Първият българин - дипломиран
зъболекар, завършил Букурещкото
дентистко училище през 1880г. е д-р
Васил Аргазов. На 25.06.1880г. на
д-р Аргазов е издадена позволително
№ 1 с текст: „…даде му се настоящето позволително за свободно упражнение на зъбарското изкуство”.
През 1893г. зъболекарите са 14 и
практикуват предимно в по-големите градове.
Доктор Михаил Елмазов, дипломиран през 1894г., започва борба
срещу упражняването на зъболечение от неуки лица – бръснари, ковачи и др. и се бори за изграждане
на обществено зъболечение в училищата. Настоява да се назначават
зъболекари и за войската. Започва
частна практика в Шумен. Взема
дейно участие в Балканската война като зъболекар. С негово усилие
чрез указ от Военното министерство
от 1917г. зъболекарите в армията
получават чин „запасен санитарен
поручик-зъболекар“. След приемане на указа са налице 74 дипломирани зъболекари сред българските
войски. Доктор Михаил Елмазов е
основател и първи председател на
българското одонтологическо дру-

1880 1893 1903 1912 1923 1934 1939 1955 1961 1973 1990 2003 2009 2021
1
14
27
170 208 786 1206 2422 2877 3485 6109 6046 8233 9264

Таблица 1 Брой дентални лекари в България - нарастване на броя
люстта, изваждане на съседен зъб
и др.
Народен метод за лекуване на
зъби в края на деветнадесетото столетие, практикуван в севлиевския
край гласи: „Когато те заболи зъбът
в следствие на наядено или на друг
подобен вид повреда без да искаме
да го вадим: взема се един пакет
тютюн, който се посипва с черен
пипер, ситно счукан, полива се със
спирт и се подпалва сместа. Оставя
се да гори до като спирта остане на
половина. Като се изцеди тютюна,

България все още не е развито. Издадена е книга със заглавие ”Зъбите
и тяхното запазване“ от 80 страници
преведена от руски език. Тя не добива популярност. След освобождението се появяват няколко практиканти,
които се местят в различни градове,
като викат болните с биене на звънец.
Дентална помощ в строгия смисъл до освобождението не е съществувала в България, само са се вадели
зъби от обикалящи бербeри, предимно турци. Мъчна е била задачата на

жество през 1905г., преименувано
през 1910г. в Български зъболекарски съюз. Дружеството активно се
бори за поставяне на зъболекарската дейност на научна основа и
се вземат мерки срещу самозвани
зъболекари без дипломи. Санитарната власт следи за незаконното
упражняване
на зъболекарската
професия.
През XX век се извършват много научни открития. В практиката
навлизат съвременни материали,
методики, направления, дисциплини, техники, които усъвършенстват
денталното лечение. Изследванията
стават все по-детайлни, а резултатите от намесата на денталните медици - все по-ефективна.
Денталната помощ по нашите
земи няма дълга история. Научната
основа се развива през последния
век. Хилядолетия наред денталната
помощ се е оповавала на езически
или християнски вярвания и представи, прилагали са се различни
билки. До скоро предимно ваденето на зъбите е бил единствен метод
за лечение. С развитието на науката, технологиите и образованието
лечението се е подобрило многократно. Съвременната дентална
медицина разчита на мултидисциплинарен подход чрез помощта
на тесни специалисти в различни
области. Днес е създадена мрежа
от хиляди дентални медици, които
могат да помогнат много по-ефективно, бързо и безболезнено на
своите пациенти.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ – 20 МАРТ

БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2022

ГOРДЕЙ СЕ

С УСТАТА СИ
Оралното здраве оказва влияние върху щастието
и благосъстоянието

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
worldoralhealthday.org

Глобални
партньори

@worldoralhealthday #MouthProud #WOHD22

Спонсори в
световен мащаб
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Д Е Н ТА Л Е Н М А ГА З И Н

Д Е Н ТА Л Е Н М А ГА З И Н

www.bracescourses.com
Брекети Алекзандър
- AlexanderDiscipline
Alexander Discipline
Всичко за работния процес,
цени и отстъпки на:

0889 22 55 01

БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2022

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР”
с лектор д-р Иван Горялов
- Цялостна концепция за дългосрочно стабилни
ортодонтски лечения с брекети.
- Умения и знания, овладяни чрез практика върху типодонти.
- Максимално реалистично преминаване през всички етапи
на ортодонтското лечение.
- Анализиране на десетки случаи.
- Прилагане веднага на усвоеното знание върху пациенти.

5, 6, 7
11, 12
9, 10
ІІ април
ІІІ 10,май
март
Лечение на клас 2
Директно и индиОртодонтски
ректно залепяне анализ, диагноза дълбока захапка
на брекети и
и план на лечение при подрастващ
пациент
пръстени

І

9

ІV

7, 8, 9
юни

Екстракционно
лечение

6, 7
V 5,юли
Лечение на клас 3
отворена захапка
при подрастващ
пациент

100 % връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени след преминаване на Ниво I.
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И З ВЪ Н К А Б И Н Е ТА

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ
ПО КОМПЮТЪРНО АСИСТИРАНА
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
09.04.2022

16.04.2022

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

Водещ на курса:
д-р Иван Вандев

Водещ на курса:
д-р Милко Александров

теми
1. Съвременни методи за диагностика
и планиране на лечение с импланти.
показания и противопоказания за
имплантиране.
2. планиране и избор на лечебен подход.
Видове имплантиране.
3. принципи на воденото имплантиране.
4. показания, противопоказания. Условия
за постигане на предвидим, стабилен
естетичен резултат.
5. протетично водено и имедиатно
имплантиране.
6. представяне на хирургичния протокол
Straumann® Guided Surgery: Техники на
имедиатно имплантиране и натоварване.
7. Усложнения при лечение с импланти.
8. представяне на клинични случаи.

Практическа част
1. планиране на импланти със софтуер
coDiagnostiX.
2. Интраорално сканиране с помощта на
интраорален скенер VirtuoVivo™.
3. проектиране на хирургичен водач.
4. поставяне на 4 импланта в обеззъбена
челюст с помощта на модулен хирургичен
водач за хибридно протезиране тип
„рroArch”.

частие:
такса за у
Дс.
580 лв. с Д

Включва:
две кафе-паузи, обяд, индивидуални курс
материали, които можете да използвате
за демонстрации в практиката си (модел,
модулен водач 3 в1 – за костна редукция,
за имобилизация и за имплантиране,
4 бр. импланти, 4 бр. покривни винтове)

З а

З а П И С В а н е :

0878 108 346, 02 953 35 57
СпонСорИ :

София, ул. „Николай Хайтов” 34
w w w. u l t ra d ent al. net

и н т ра о ра л е н с к е н е р

VirtuoVivo™

Най-прекият път к ъм Дигита лНа работа
● Тегло: 213 g
● Отворена система:
експорт в .stl и .ply
● Автоклавируеми
накрайници
(до 250 пъти)

защо да изБерете
VirtuoVivo™?

Бърз ен
в
уити
и инт т уер
соф

Лаптоп Dell Precision

Калибратор
Скенер

● преЦиЗНоСт
● СкороСт
● комФорт
● гъВкаВоСт
● ВиСока реЗолЮЦия
● ХигиеНа

Цена с ДДС:

29 550 лв.

Специално предложение:
Само през 2022 г. при закупуване на интраорален скенер VirtuoVivo™ получавате
бонуС:
● Включен лиценз за 4 години
● Безплатен достъп до софтуер за планиране на хирургични водачи coDiagnostiX®
за 6 месеца и възможност да закупите софтуера след това с 50% отстъпка.

За повече информация,
поръчки и заявка за тест,
свържете се с нас на тел.:

0878 108 416

София, ул. „Николай Хайтов” 34
Tел.: 02 953 35 57; 0878 108 416

www.ultradental.net
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Д-Р МОМЧИЛ РУСЕВ ОТ
ПЛОВДИВ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЛОЖНА
МОЗЪЧНА ОПЕРАЦИЯ

Д

-р Момчил Русев има нужда от сложна мозъчна операция и болничен престой общо на стойност 60 000 евро в Международния институт
по невронаука INI в Хановер.
Д-р Момчил Димитров Русев е дългогодишен асистент в МУ Пловдив и изявен клиницист, специалист
по Протетична дентална медицина и специализант по
Дентална имплантология, съпруг на д-р Йоанна Георгиева и баща на три деца.
Апелът за съпричастност към д-р Русев е на МУ
Пловдив и Катедрата по протетична дентална медицина.
„Надявам се да откликнете за възстановяването на
д-р Русев.

Вярвам в думите на Хорас Браун: „Едно от най-големите чудеса на Бога е да дава възможност на обикновените хора да вършат необикновени неща“.
Вярвам, че всички ние от Академичната общност
на МУ-Пловдив имаме добри сърца и сме способни
на необикновени неща!“, казва ректорът на висшето
учебно заведение проф. Мариана Мурджева.
Ако и вие желаете да помогнете, можете да дарите
средства по следните дарителски сметки в лева и евро
в Уникредит Булбанк:
BGN: BG49 UNCR 7000 1524 7381 14 –
титуляр МОМЧИЛ ДИМИТРОВ РУСЕВ
EUR: BG33 UNCR 7000 1524 7381 11 –
титуляр MOMCHIL DIMITROV RUSEV

ДОБРОТВОРЧЕСТВО

М

ДОБРОВОЛЦИ СРЕЩУ
ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

инистерството на здравеопазването пуска
в експлоатация онлайн базирана система за
регистрация на доброволци, които да подпомогнат лечебните заведения в борбата с COVID-19,
съобщиха от МЗ.
Причините е в многобройните запитвания от граждани относно възможностите да подкрепят медицинските специалисти в усилията им за справяне с пандемията и нуждата от допълнителен персонал на първа
линия срещу COVID-19, която изпитват болниците.
Всички граждани, които желаят да се включат в помощ на лечебните заведения, могат да заявят своето
намерение да бъдат доброволци на интернет портала
на Националната здравно-информационна система на
адрес https://www.his.bg/ или на единния информационен портал https://coronavirus.bg/.
Кандидатите за доброволци трябва да попълнят
личните си данни и да посочат контакт за обратна
връзка, като могат да опишат придобити умения и
опит, ако имат такива в сферата на здравеопазването.
Доброволците имат възможност сами да изберат лечебното заведение, в което биха искали да се включат
на първа линия в борбата с COVID-19. Ако няма предварително посочена болница, ангажирана с лечението
на пациенти с коронавирусна инфекция, регионалните здравни инспекции ще насочват доброволците към
лечебните заведения, които изпитват най-остра нужда
от персонал.
Всички заявления ще се обработват изцяло по електронен път.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглата
годишнина на д-р Асен Михайлов, като му пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до него , чудесни мигове , много лични
и професионални успехи, дълъг и щастлив живот.
УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС - гр. Враца честити кръглите
годишнини на д-р Видка Керезова, д-р Десислава
Танова и д-р Георги Джорев като им желае да бъдат
здрави, да имат повече поводи за усмивки и още
много години да се наслаждават на малките, но
значими неща от живота!
Д-р Антоанета Тошева
Председател на УС

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

WWW.BZS.BG

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Емилия Караянева, ekaraianeva@mail.bg
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
Доц. Елка Радева
Проф. Владимир Панов
Д-р Юра Пандушева
Д-р Йоанна Йонкова
РЕКЛАМА:
д-р Тодор Кукуванов todorkoukouvanov@mail.bg
Броят е отпечатан на 18.2.2022 г.
Тираж: 9403 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на поместените реклами и вложки.

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6.
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12
e-mail: office@bzs.bg

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити юбилеите
на Д-р Николай Здравков Казаков и Д-р Ерсин Халил Мехмед, като им пожелава здраве, много късмет, лично щастие, истински хора до тях, чудесни
мигове и много лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата годишнина на д-р Станка Вълчева, като и пожелава
много здраве, много късмет, лично щастие, чудесни мигове с любимите хора около себе си и много
лични и професионални успехи.
УС на РК на БЗС- Кърджали
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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 9403 ДУШИ!

П

оради нарасналия брой на безплатни малки обяви припомняме,
че срокът за подаване на обявите
за текущия месец e до 10 число. Моля,
спазвайте изискването до 150 знака на
малка обява, както и правилното изписване на обявата. За платени обяви и реклами с размер по ваше желание пишете
на: todorkoukouvanov@mail.bg
ПРОДАВА
Продавам: Сух стерилизатор тел.
0887/393140
Продавам оборудване за стоматологичен
кабинет. Тел. 0888 95 73 96, д-р Сивова
Продавам Стоматологична машина и
стол Gnatus с горно окачване, шест гнезда
за наконечници, LED рефлектор с голяма
осветеност. Вградено устройство Омикрон
с апекс локатор, виталитет, патогалванизъм.
Машината е във Варна. Цена 3000 лв. Д-р
Молдованов, 0887214797
Продавам: Пълно оборудване за стоматологичен кабинет тел.0887/393140
Продават се 2 броя дентални юнити - гр. Пловдив. За повече информация 0888928490
Продава
зъболекарски
кабинет/
практика/в гр.Бургас, к-с"Лазур". Кабинетът
работи от 1999г.Състои се от работно помещение, чакалня, анитарен възел, тая за почивка/общо43 кв.м/. Цена 43 900 Euro. Практиката не функционира от 2020г. Частично
е оборудван/без машина/. GSM:0887779353
Продавам работеща дентална практика
в центъра на гр Бургас. Цена по договаряне.
Телефон за контакт 0888441066 д-р Юлия
Иванова
Продавам стоматологична машина
Chirana (SK 1.01) с вграден ултразвуков
скалер и компресор към нея. Машината е в
отлично състояние, много малко ползвана.
Цена: 5000лв. Тел.:0899401195 Д-р Симеонова, 0898973889Д-р Христова
Продавам нов дентален диоден лазер
LAZON 10W, в гаранция, накрайници за
хирургия, пародонтология, ендодонтия,
и за физиотерапия. гр. Стара Загора, тел.
0887952598.
Продавам турски въздушен компресор
DENTSAN , с обезшумителен шкаф с врата
и размери ш49см/д49см/в79 см, без дефекти,
550лв, София 0878778012.
Продавам
китайски
стом.
стол
ZC9200,горно окачване, с много подобрения, без периферия, без забележки, много
запазен, 2000лв, София, 0878778012.
Продавам
испански
посетителски
модул с 3седалки,дълж.160см/ш 48см/
в42см,металик скелет и графит като цвят седалки, 300лв., София, 0878778012.
Продавам мобилен рентген Vatech EzRay
и Vatech EzSenzor Soft. Включва 1 година гаранция. Цена: по договаряне. Тел за връзка:
0898620109.
Продавам в София, кв. Г. Делчев, 1ви ет.
Ап. 80 кв.м. с два дентални кабинета. Много
комуникативно място до спирки и удобства
за паркиране. Възможност за отделяне на кабинетите със самостоятелен вход. Тел. 0878
64 10 46 д-р Попова
Продавам мобилна избелваща лампа със
студена, плазмена светлина. Цената е 900 лв.
За контакти: 089862010
Продавам Безмаслен Въздушен Компресор STORM 750W, 35L. Цена 450лв. Тел.
0889599443
Продавам стоматологична машина (ЮС7) в отлично състояние, периферия приставки за ел. диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник; резервни части. Цена:600
лв. Тел. 0878671036, Д-р Божинова
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.
Д-р Лилова – 0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и
стол – Медия, запазени. Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97 21
87 – Д-р Петрова
Продавам пълно оборудване за стоматологичен кабинет. Тел. 0889 765 295
Продавам стоматологична машина
ЮС7Медиа в много добро състояние. Д-р Е.
Вълчева, тел.0888914504
Продавам дентален юнит Sonar Plus Италия, горно окачване, на 1 година, в от-

лично състояние. Електрически и въздушен
микромотор, италиански духалки, ултразвук
и други. д-р Кр. Бозов, тел.0888939192, гр.
Пловдив. Цена 7000 лв.
Продавам работеща стоматологична
машина ЮС 7М. Гр. Пловдив, д-р Петрова
0898 35 75 34
ДАВА ПОД НАЕМ
Дентален център 2 в сградата на ДКЦ 7
- гр. София, дава смяна под наем в работещ
дентален кабинет- партер. Информация на
тел. 02/8033951- до 14 ч. и 8033953 - до 18 ч.
Давам под наем дългосрочно необорудван 45 кв.м, стоматологичен кабинет - чакалня, стерилизация, WC, климатик. С всички
законови разрешителни, гр. Бургас (сграда
Ултима). За контакт: Whats App 0877922882
-Димова.
Давам под наем оборудвана дентална
практика в гр. Варна, идеална локация, разработена от 15 години. За информация д-р П.
Дойчинов 0887417153.
Давам под наем зъболекарски кабинет
(две смени) гр. София, жк. Люлин център
тел. 0888925378
Давам под наем кабинет на партерен
етаж, напълно оборудван, с чакалня, самостоятелен вход и стая с рентген. Кабинетът
е с разработена практика от 20 години и се
намира в град Созопол близо до площад
"Черно море". За контакти: тел. 0887617429
Дава се смяна под наем в кабинет в
Красно село, близо до метростанция. За информация 0888542871 - д-р Найденова.
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
Давам под наем/продавам/ два зъболекарски кабинета в идеален център на гр.
Враца - напълно оборудвани, съвременна
техника. тел. 0878 45 70 43
Отдава се смяна под наем в денонощен
спешен кабинет по дентална медицина в гр.
Пловдив.
Д-р Атанасов – 0885/ 88 00 43 или д-р
Славова – 0885/ 84 48 42
Отдавам смяна под наем, в кабинет по
дентална медицина в София, до Румънското
посолство. За контакт: д-р Симеонова - 0899/
99 77 41
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 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
ТЪРСИ:
Лекар по дентална медицина търси работа на смени или смяна под наем в гр. Асеновград или околността. За контакти: 0884
72 92 41
Дентален асистент търси работа в гр.
Пловдив или областта. За контакти: 0887 58
22 95
Предлагам работно място в разработен
кабинет в гр. Сърница на млад и амбициозен
колега за работа минимум 3 дни в седмицата. Заплащането е обвързано с обема на извършена работа. За контакти, Д-р Топчиева
0882 400622
Дентален център "ВИТА-Г" на ул. "Братя Пулиеви" № 1 в кв. "Капана", гр. Пловдив
търси ортодонт на процент или под наем. За
информация: 0898 604 763 - д-р Пейчева
Дентална Клиника търси лекари по
дентална медицина със специалност или
интереси в областта на детската дентална
медицина, орална хирургия и хирургия под
анестезия, еднодонтия и пародонтология,
имплантология и протетика, ортодонтия. За
контакти: 0887 240 033.
Спешно търся да закупя помещение със
статут на дентален кабинет в гр. Бургас. За
контакти - 0889 196220
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еДНОДНеВеН КУРС
ПО ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИя
Лектор:
AdriAn KAsAj, dds, Msc, Phd
Катедра „Пародонтология и хирургия”
Университетски медицински център
в Майнц, Германия

РЕКОНСТРУКТИВНА
ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ
ЛЕКЦИЯ + ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Теми:
• Основни и комплексни хирургични
техники за естетичен мекотъканен
мениджмънт около оголени
корени.
• Автогенни присадки: Свободни
гингивални и съединителнотъканни присадки.
• Използване на мекотъканни
заместители за покритие на корени
самостоятелно, или в комбинация с
емайлови матриксни протеини.
• Избор на конци, и представяне на
различни техники на зашиване.

СПОНСОР:

такса - лекция: 228 лв.
лекция + уъркшоп: 468 лв.
Цените са с ДДС.
О Р ГА Н И З А Т О Р :

София, ул. „Николай Хайтов” 34
Tел.: 02/953 35 57
GSM: : 0878 108 346
www.ultradental.net

РЕДЛОЖЕНИЕ:
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