11-ТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

В отщумяващата поредна вълна на пандемията COVID-19,
и тази година СРК на БЗС проведе Научния си конгрес изцяло онлайн. В слънчевото февруарско утро на 19–ти февруари от 9.00ч. председателят на СРК на БЗС д-р Бисер Ботев
откри 11-тия Научен конгрес. Той представи информация
за броя на участниците – 362 лекари по дентална медицина
и лекторите – общо 14, като 6 от тях бяха от България, от
трите Факултета по дентална медицина - София...

Развитието на науката и технологиите
доведе до въвеждане на нови средства и
методи в денталната медицина. В областта
на кариесологията това е химико-механичното отстраняване на кариозната тъкан при
лечение на зъбния кариес. В областта на
ендодонтията това е регенеративната ендодонтска терапия (РЕТ).
Безболезненото отстраняване на инфектира-

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
ния дентин при лечението на зъбния кариес
чрез обтуриране е трудно. Болката е водещ
фактор, създаващ негативно отношение за
посещение при специалиста по дентална
медицина от деца и от някои възрастни
пациенти. Възможността за атравматично
отстраняване на инфектирания дентин чрез
въвеждане на ензима папаин е успешна
перспектива в денталната медицина.

Това е втората стъпка в плана за деескалация на противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за
намаляване заболяемостта в страната. Изискването за „зелен
сертификат“ остава задължително за персонала на всички
обекти с обществено значение.
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ОТ 10 МАРТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА
ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО
ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА
ПРЕДСТАВЯТ „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

БРОЙ 3 ГОДИНА XV МАРТ 2022

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

ГOРДЕЙ СЕ

С УСТАТА СИ
Оралното здраве оказва влияние върху щастието
и благосъстоянието

С

WWW.BZS.BG

#КАЛЕНДАР

ТАЗИ ГОДИНА МОТОТО НА
СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ
Е „ГОРДЕЙ СЕ С УСТАТА СИ“!

ветовният ден на оралното здраве се
празнува по цял свят всяка година на
20 Март. Той се организира от FDI
(Световната дентална федерация) и е найголямата световна кампания за осведомяване за оралното здраве.
Световният ден на оралното здраве е обявен за първи път през 2007 г. и първоначално се празнува на 12 Септември – рождената
дата на основателя на Световната дентална
федерация (FDI) д-р Шарл Годон.
През 2013 г., датата се променя на 20
Март, за да се избегне припокриването със
Световния дентален конгрес на FDI, който
се провежда през септември.
Новата дата е избрана, така че да симво-

РЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

лизира: Възрастните трябва да имат общо
20 естествени зъби в края на живота си за
да бъдат смятани за здрави; Децата трябва
да имат 20 млечни зъба; Здравите възрастни
трябва да имат общо 32 зъба и 0 кариеси.
Цифровият израз на това може да бъде
представен като 3/20 следователно - 20 март
Над 1, 5 млн. зъболекари от над120 държави на този ден празнуват деня на здравето
на устата.
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!

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.

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". (На стр. 2)

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
worldoralhealthday.org

НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“
НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“- гр. Шумен, ще се
проведе на 8-10 април 2022 г.

Глобални
партньори

@worldoralhealthday #MouthProud #WOHD22

Спонсори в
световен мащаб

СВЕТИ АНТИПА ПОКРОВИТЕЛСТВА
ПРОФЕСИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Н

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН
КОНГРЕС НА БЗС

а 11 април българските лекари
по дентална медицина празнуват
своя професионален празник – денят на Свети Антипа, епископ Пергамски.
Гонението срещу християните започнало още през първите години от живота
на Църквата. Много мъченици станали
жертва на юдейския фанатизъм и на езическата жестокост.
Един от тях е свещеномъченик Антипа,
епископ на Пергамската църква. За него
споменава св. евангелист Йоан Богослов
в своята книга „Откровение“.
През време на римския император Домициан апостолът бил заточен на остров

Патмос. Там в тайнствено видение му
се явил Син Божи и му открил достойнствата и недостатъците на седемте найизвестни по онова време малоазийски
църкви. Антипа проповядвал Христовата
вяра, заради което бил мъчително убит.
Вярващи събрали неговите мощи, за които се смята, че лекуват от всички земни
болести и помагат при зъбна болка.
Частица от мощите на Св. Антипа се
пазят в реликвария на Рилския манастир.
Мощите му били запазени, а Бог ги надарил с лечебна сила.
Светецът покровителства професията
на зъболекарите и помага на страдащите
от зъбна болка.

НЦОЗА
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА
ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТ ПРАКТИКАТА
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ

ПАМЕТ
ЗЪБОЛЕКАР
СПАСЯВА 150 000 НАШИ
ВОЙНИЦИ ОТ ПЛЕН

През 2021 г. съотношението на починалите спрямо родените у нас е 2,57:1 Това показват годишните данни на Националния
център за общенствено здраве и анализи
(НЦОЗА) за миналата година. Родените
деца миналата година са 54 587, а са починали 140 439 души.

Пациентка на 39 г., в добро здраве, непушач, дойде в клиниката с оплакване от
затруднение при хранене, както и от незадоволителна естетика. След направен клиничен преглед, както и след анализ на панорамна рентгенография беше установена
напреднала форма на пародонтит.

Първата световна война завършва катастрофално за България. През 1918 г.
страната е капитулирала с 800-хилядна
войска. Това са почти всички работоспособни мъже, а процентно спрямо броя
на населението това е най-голямата военна сила в света.
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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.

СВЕТОВЕН ДЕН
НА ЗДРАВЕТО
На 7 април светът отбелязва Световния ден на
здравето. Датата е избрана още с основаването на
Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на
здравния работник в България от 6 февруари 1964-а
година.
Всяка година мотото на празника е различно и
акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация.
Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери
до хората във всички страни, да се фокусират върху
едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се
здравни проблеми, Световният ден на здравето дава
възможност да се започнат колективни действия
за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие. Когато здравните системи не осигуряват защита, хората са принудени да избират между здравни грижи и други основни нужди, а това намалява
сериозно здравния статус.
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#EDITORIAL

11-ти Научен конгрес на СРК на БЗС

НАНСЕНОВИ ПАСПОРТИ ОТНОВО СЛЕД 100 Г.

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА
19-20 февруари 2022 г

В
Н

е много известен у нас факт е, че благодарение на Нансен хиляди български бежанци от Западна Тракия успяват да стигнат
до България през 1922 година след Гръцко-турската война.
По това време Фритьоф Нансен е върховен комисар за бежанците
на Обществото на народите.
Той създава специален документ, даващ право на преминаване без
границите за хората без паспорти. Точно заради т. нар. Нансенов паспорт българите се прибират, а милиони руснаци и арменци успяват да
се спасят от репресии.
За тази си дейност дипломатът получава Нобелова награда за мир
през същата тази 1922 г.
„С трудните проблеми се справям веднага. За невъзможните неща
ми трябва малко време, за да ги реша”, казвал Нансен. Той кръщава
кораба, с който изследва Северния полюс „Фрам“ на норвежки „напред“.
Факсимиле на известните Нансенови паспорти, с надписи на кирилица и гербова марка, украсена с някогашния български царски герб
украсява една от фасадите на кметството в норвежката столица Осло.
Произведението е дело на известния скулптор Томас Кварсебо, спечелил международен конкурс. Официалното му откриване е станало
на 10 октомври 2007 година, на церемонията е присъствал норвежкият крал Харолд.
Историята мълчи по темата защо авторът е предпочел кирилският вариант на личния документ пред далеч по-разпространения на
латиница.
Вещи експерти твърдят, че в основата е големият принос на дипломата Фритьоф Нансен /1861-1930/ за спасяването на българските
бежанци от Западна Тракия, депортирани по егейските острови по
време на турско-гръцката война през 1922 година и на руските белоемигранти. За въвеждането на този паспорт тогавашният комисар по
въпросите на бежанците получава през 1922 година Нобеловата награда за мир. Паричната премия Нансен изпраща за построяването
на селскостопански станции в Поволжието и Украйна и оказване на
помощ на гръцките бежанци. Предшественикът на ООН – някогашното Общество на народите издава близо 250 000 такива паспорти,
всеки един от които е имал едногодишен срок на приложение.
Пасаванът е въведен на 5 юли 1922 година, до 1942 година е признат
от 42 страни по света.
В 21. век броят на бежанците от войната в Украйна все още не може
да бъде изчислен.
Каква ще бъде тяхната съдба? А, нашата?
Емилия Караянева, гл. редактор на в. „ДентаМедика“
Снимките са от личния архив на автора
и са направени през 2019 г. в Осло.

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!

отщумяващата
поредна вълна на пандемията
COVID-19, и тази година
СРК на БЗС проведе Научния си конгрес изцяло онлайн.
В слънчевото февруарско утро
на 19–ти февруари от 9.00ч. председателят на СРК на БЗС д-р Бисер
Ботев откри 11-тия Научен конгрес. Той представи информация
за броя на участниците – 362 лекари по дентална медицина и лекторите – общо 14, като 6 от тях бяха
от България, от трите Факултета
по дентална медицина - София,
Пловдив и Варна. Останалите лектори бяха от Русия, Португалия,
Германия, Италия, Беларус и Северна Македония. Д-р Ботев информира и призова участниците
към активно участие в предстоящи
събития на БЗС през настоящата
календарна година.
Поздрав към участниците беше
поднесен и от председателя на Научния комитет на конгреса проф.
д-р Мариана Димова, дм, дмн. Тя
представи накратко предстоящите
тематики в двата конгресни дни и
лекторите и пожела ползотворни
конгресни дни на участниците.
Преводът в ефир беше осъществен от д-р Анна Костова, която се
намираше в Лондон и д-р Олег
Гладков.
Първият ден на конгреса започна с лекцията на доц. Елка
Радева, ФДМ София на тема
„Интраканални медикаментиприложение в денталната практика“. Бяха разгледани основни
характеристики и индикации за
приложение на различни интраканални медикаменти, използвани в
денталната практика. Също така
беше направено обсъждане, свързано със състоянието на тъканите
в апикалната зона и възможностите за оздравителни процеси след
използване на интраканални медикаменти. Бяха представени клинични случаи и лечебен план в различни клинични ситуации, когато
е необходимо лечение в повече от
едно посещение и използване на
интраканални медикаменти.
Темата за Интраканални медикаменти беше продължена в доклада
на д-р Жасмина Миронова „Проучване сред лекарите по дентална
медицина относно използването
на интраканални медикаменти в
ежедневната дентална практика“.
Бяха представени резултатите от
анкета, проведена сред 249 лекари
по дентална медицина с различен
трудов стаж и работна насоченост,
взели участие в X-ти научен конгрес на СРК „Дентална медицина
в условията на пандемия“, проведен февруари 2021г. На базата на
своя клиничен опит анкетираните
са посочили, че имат затруднения при пълното отстраняване на
интраканалните медикаменти, и
половината от тях смятат, че няма
достъпност на всички методи за
отстраняването им. Същевременно анкетираните са посочили, че
непълното отстраняване на интраканалните медикаменти влияе
на адхезията на каналопълнежното
средство към стените на кореновия

канал.
Д-р Преслав Пенчев от ФДМ
- Варна в презентацията си на
тема „Лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер“ представи
възможностите да бъде разработен
метод за дигитално позициониране на обекти при налична муфа с
известни размери, при подбрани
най-благоприятни условия за получаване на точна и устойчива
конфигурация на отливната система, както и отливка с минимални
деформации.
В лекцията на доц. Стоян Кацаров, ФДМ-Варна на тема
„Приложение на временни конструкции получени чрез 3D
принтиране на лазерен стереолитографски принтер” бяха
представени някои изследователски разработки, касаещи изборът
на материали за 3D принтиране на
времменни конструкции, възможностите за адаптиране на цветът на
тези конструкции, както и методи
за повишаване на устойчивостта
на принтираните конструкции
В първия следобеден конгресен
ден, лекциите продължиха с темата „Артериална хипертония в
денталната практика. Ежедневния живот на зъболекаря”, представена от д-р Михаил Щчербак,
асистент в Катедра по функционални методи във вътрешната медицина към МГУ. В лекцията беше
потвърдена ролята на зъболекарите в превенцията и диагностицирането на общи соматични усложнения при амбулаторни пациенти,
особено на възраст над 65 години.
Лекторът подчерта, че в тази възрастова група преобладаването на
артериалната хипертония достига
50-65% и зъболекарят често е първият лекар, който може да подозира хипертония при пациент и да
го насочи към специалист за консултация. Д-р Щербак препоръча
денталните клиники да включват
измерване на кръвното налягане
още на етапа на първоначалното
изследване на пациентите.
В лекцията на д-р Гонсало Ассис, специалност по Пародонтология на тема: „Съвременна
мекотъканна
реконструкция
около естествени зъби и импланти“ беше обърнато специално внимание на периимплантните
меко тъканни дефекти и гинги-

валните рецесии, а също така и на
реконструкцията на съществуващи дефекти. Графтовете на краче,
комбинирани или не със съединителна тъкан и свободните гингивални графтове бяха разгледани
подробно като основни техники
в третирането на меките тъкани.
Тези техники бяха представени с
научни резултати и клинични случаи, фото снимки и видео документирани случаи, които показаха
индикациите на техниките, контраиндикациите и предсказуемите
резултати.
В късния следобед д-р Ванеса Дерендорф, Германия, общо
практикуващ лекар по дентална
медицина в стоматологичен кабинет в Лимбург, Германия изнесе
лекция на тема: „Интралигаментарна анестезия – възможности
и ограничения за минимално
инвазивен контрол на болката“.
В лекцията беше представена научна и клинична информация за
техниката на интралигаментарна
анестезия. Чрез проучване на научни изследвания и публикации
беше посочено в кои клинични
ситуации може да се използва този
метод и къде са неговите ограничения. Бяха дадени практически
насоки, които да подпомогнат усъвършенстване на техниката и повлияване на болката.
Вторият конгресен ден на 20-ти
февруари 2022 г. беше открит от
д-р Бисер Ботев, д-р Олег Гладков
и проф. Мариана Димова.
Първи стартираха доц. Сергей
Пархамович и д-р Вячеслав Битно, Минск, Беларус представиха
доклад на тема: „Значението на
точността на преноса на данните
на шарнирната ос за рехабилитацията на пациенти с дисфункции на темпоромандибуларната
става“. Докладът предостави информация за зависимостта между
класическите стойности на ориентирите определящи оклузалната равнина и реалните стойности (находки) открити при хора с
темпоромандибуларна дисфункция. Беше представен клиничен
пример за прилагането на метода
за контролирана декомпресия на
темпоромандибуларната става при
пациенти с изразена дисфункция.
Следващият лектор беше доц.
Виктория Корчагина, Москва.
Тя престави актуална тематика
свързана с „Комплексна ден-

РК НА БЗС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изх. № 05/15.03.2022г.
Уважаеми колеги,
След проведен УС, РК на БЗС-гр. Велико Търново взе решение, всички участници в 20-ият Научен конгрес на БЗС от РК - Велико Търново да бъдат подпомогнати със 100лв. от конгресната такса.
Д-р Р. Тодоров,
Секретар на РК на БЗС-Велико Търново

С Ъ СЛ О В Н И
тална рехабилитация на
деца до 3 годишна възраст
с ранен детски кариес“.
Лекцията засегна различни
подходи за рехабилитация, в
зависимост от възрастта на
детето, нивото на спазване
на хигиена в семейството
социалната среда и предложи алгоритми за лечение на
малки деца с висока активност и висок риск от развитие на кариес в ранна детска
възраст.
Лектори от Факултета по
дентална медицина в Пловдив бяха доц. Весела Стефанова и д-р Костадин
Жеков. Те представиха
лекция и доклад на тема:
„Биокерамична моноблок
концепция“. Беше представена лекция, която осветли
методите на приложение на
биокерамичните материали
в ендодонтията, изследвани и доказани в защитената
наскоро дисертация от д-р
К. Жеков с научен ръководител доц. В. Стефанова
на тема „Обтуриране на
корено-каналната система чрез хидравлична кондензация и биокерамичен
сийлър“. В лекцията беше
предложената авторска класификация, която групира
биокерамичните
сийлъри
според източника на калциев силикат и според тяхната
форма на предлагане. Беше
представен методът, чрез
който е препоръчително да
се използват биокерамичните сийлъри, а именно методът на „хидравлична кондензация“.
В лекцията на д-р Анджела Ровера, Италия на тема
„1H-NMR анализ на паротидна слюнка във връзка
с рака на дебелото черво“
беше подчертана ролята на
слюнката като мощен диагностичен биофлуид, който

може да се използва за откриване на системни изменения. В представеното проучване е проведено изследване
на паротидна слюнка чрез
метаболичен 1H-NMR профил на пациент с диагностициран рак на дебелото черво
и последващите изменения
една година след химиотерапия. Резултатите показват,
че 1H-NMR профилирането
идентифицира модифицирани метаболити доказващи
активност на ракови клетки, намаляващи след лечението. Тези модифицирани
метаболити са потенциални
биомаркери предоставящи
молекулярен диагностичен
подход и прогноза на рака
на дебелото черво.
Проф. Саня Панчевска,
Скопие, Северна Македония представи лекция на
тема: „Пациенти с цели
протези: очаквания срещу
възможности“. Конвенционалните цели протези са все
още първият избор за лечение на изцяло обеззъбени
пациенти.
Недоволството
от целите протези се среща
твърде често. Основният
фактор, който се взема предвид, когато става въпрос за
оценка на успеха на протезата, е удовлетвореността на
пациента от нея. Има обаче
случаи, когато обективната оценка на качеството на
протезата не отговаря на
задоволителното ниво на пациента. Жените са по-малко
доволни от своите протези.
Има несъответствие между качеството на протезата,
оценено от независими експерти, и субективното мнение на пациента. В повечето
случаи това се дължи на нереалистичните очаквания на
пациента преди протетичното лечение. Лекарят по дентална медицина е изправен

пред предизвикателството
да намери баланс между желанията на пациента и обективната ситуация. Ето защо
въпросът – „Какви са нашите възможности за повишаване на степента на удовлетвореност на носещите
протези” все още е актуален.
Последната лекция от
конгресната програма на
тема „Какво означава
постурологичният подход
в денталната медицина общи постановки“ беше
изнесена от проф. Мариана Димова, ФДМ София.
Лекцията представи пред
практикуващите лекари по
дентална медицина възможностите на първоначалния
постурологичен преглед и
предимствата от прилагането му в диагностиката на
пациентите с функционална патология. Разгледани
бяха някои основни тестове
и похвати, които обогатяват
и допълват информацията в
диагностичния етап.
Въпреки липсата на присъствено провеждане на
Конгреса, по време на лекциите възникнаха много
въпроси и дискусии. Бяха
изказани мнения за полезността от практическата насоченост на лекциите и споделения опит на лекторите.
Регистрираните участници имаха възможността в
продължение на две седмици да слушат и гледат лекциите отново.
Конгресът беше закрит от
д-р Бисер Ботев, д-р Олег
Гладков и проф. Мариана
Димова в 19.15 ч. на 20-ти
февруари с надеждата, че
следващите конгреси ще
бъдат в присъствена форма и всички ще могат да се
срещнат и да бъдат отново
заедно.
доц. д-р Елка Радева, дм
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НЦОЗА

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ЗДРАВЕТО НА
ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П

Най-голяма осигуреност, през 2020 г., както и през 2019 година,
има в РЗОК Пловдив, съответно един лекар по дентална медицина на 681 ЗОЛ
(695 през 2019 г.) и РЗОК София – град, един лекар на 759 ЗОЛ (731 през 2019 г.)

рез 2021 г. съотношението на починалите спрямо
родените у нас
е 2,57:1 Това показват годишните данни на Националния център за общенствено здраве и анализи
(НЦОЗА) за миналата
година. Родените деца миналата година са 54 587, а
са починали 140 439 души.
За сравнение през 2020 г.
родените са 55 587, а починалите - 118 277.
2.5.3.
Извънболнична
дентална помощ
Средната осигуреност с
лекари по дентална медицина, оказващи ПИДП, е
един лекар на 1 037 здравноосигурени лица през
2020 г. и 1035 през 2019 г.
Стойността на показателя е
пряк резултат от намаления
брой на лекарите по дентална медицина в ПИДП с 0,9%
(от 7 026 на 6 957) и намаление броя на здравноосигурените лица с 0,7%. Найголяма осигуреност, през
2020 г., както и през 2019
година, има в РЗОК Пловдив, съответно един лекар
на 681 ЗОЛ (695 през 2019
г.) и РЗОК София – град,
един лекар на 759 ЗОЛ (731
през 2019 г.). Най-голямо
увеличение на осигуреността се наблюдава в РЗОК
Варна – с 4,8%, където има
увеличение на лекарите по
дентална медицина в ПИДП
с 5%, а намалението в броя
на здравноосигурените лица
е от най-ниските за страната (0,1%). Най-ниска осигуреност има в РЗОК Разград, където този показател
бележи намаление с 5,1%.
Диспропорцията в осигуреността между различните
РЗОК се е увеличила и през
двете години
Делът на здравноосигурените лица, получили
дентална помощ през 2020
година, е намалял спрямо
делът за 2019 г. от 24,7% на
21,2% . Намаление се наблюдава във всички РЗОК.
За тези периоди делът е
най-висок в РЗОК Пловдив
(съответно 27,3% и 31,8%)
и РЗОК Смолян (27,0% през
2020 г. и 30,5% през 2019 г.).
Тези две РЗОК надвишават
средния показател съответно с 28,8% и 27,5%, което
корелира с факта, че двете
РЗОК са между първите три
с най-висока осигуреност с
лекари по дентална медицина.
При РЗОК с най-малък
дял на получена дентална
помощ, РЗОК Добрич, се
наблюдава намаление с
14,4% (от 18,4% на 15,7%).
При ЗОЛ над 18 г., получили дентална помощ през
2020 година е намалял спрямо делът за 2019 г. от 24,2%
на 20,8%. Най-високите
стойности за тези периоди се наблюдават в РЗОК
Пловдив (27,01% за 2020 г.
и 31,4% за 2019 г.) и РЗОК
Смолян (съответно 25,8% и

29%), а най-малки в РЗОК
Разград (съответно 15,51%
и 18,7%), където и осигуреността с лекари по дентална
медицина е от най-ниските.
При ЗОЛ до 18 г., общо за
страната, делът на получилите дентална помощ през
2020 г. е намалял от 27,4%
на 23%. РЗОК Смолян има
най-висока стойност на този
показател (34,9%).
РЗОК Добрич, има найниска стойност на този показател, която намалява от
17,4% на 14,4%. Намаление
на този показател се наблюдава във всички РЗОК.
През 2020 г. средно за страната са отчетени по 0,47
лечебни дейности в ПИДП
на ЗОЛ, което е намаление
спрямо 2019 година, когато
са отчетени по 0,58 дейности. Средният брой отчетени дейности на ЗОЛ през
2020 г. е намалял с 19%
спрямо 2019 г.
От посетилите ПИДП
през 2020 година всяко ЗОЛ
е получило средно по 2,23
лечебни дейности, което
е намаление 5,0% спрямо
2019 година (2,36). Различията в отчетените дейности за възрастовите групи се
дължат основно на нееднаквите обеми на пакетите дейности при ЗОЛ над 18 години (три лечебни дейности),
и при ЗОЛ до 18 години (четири лечебни дейности).
2.5.4. Специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП)
През 2020 г. в 71% от
РЗОК (20) има сключени
договори за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ. Делът
на сключените договори с
лекари по дентална медицина оказващи хирургична дентална помощ също е
71% (20 РЗОК) през 2020 г.
Осигуреността с лекар по
дентална медицина, оказващ хирургична дентална
помощ бележи увеличение
от 10,2%, като през 2020 г.,
тя е един лекар на 57 254
здравноосигурени лица, при
63 774 за 2019 г. Най-голяма осигуреност има в РЗОК
Видин, тя е един лекар на
15 262 ЗОЛ (2020 г.) и един
лекар на 15 564 ЗОЛ (2019
г.) Средният брой отчетени
дейности в СИДП е намалял с близо 9% през 2020
г. (23,10 дейности на 1000
ЗОЛ), спрямо 2019 г. (25,12
дейности на 1000 ЗОЛ).
Този показател се откроява
със своята висока стойност
в РЗОК Видин – 27,15 (през
2020 г.), която е с 254% над
средната за страната, като в
същото време бележи намаление с 25,28% през 2020 г.
спрямо 2019 година.
В 57% от РЗОК (16) има
сключени договори за оказване на СИДП по специалност „Детска дентална
медицина“. Осигуреността
с лекари, работещи по този
пакет през 2020 г., е един
лекар на 17 506 ЗОЛ, като
в РЗОК Видин има най-

голяма осигуреност (един
лекар на 4 136 ЗОЛ от 0-18
г.). В 36% от РЗОК (10)
има сключени договори за
работа по пакет дейности
за ЗОЛ с психични заболявания под обща анестезия.
Анализът на изменението
на обемите и структурата
на отчетените дентални
дейности от изпълнители
на извънболнична дентална помощ, през 2020
г., спрямо 2019 г. показва
намаляването на делът на
здравноосигурените лица,
получили дентална помощ
и отчитането на значително по-малко дентални
дейности, което се наблюдава във всички РЗОК, е
в пряка връзка с ограниченията възникнали от
пандемията от COVID-19.
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ
ПЛАЩАНИЯ ЗА
ДЕНТАЛНА
ПОМОЩ (ДП)
Приетите със ЗБНЗОК за
2020 г. средства са в размер
на 179 800 хил. лв. През годината с решения на НС на
НЗОК средствата бяха увеличени общо с 32 243,5 хил.
лв., в т.ч.: по реда на чл.15,
ал.1, т.7, чл.26, ал.2 от ЗЗО и
чл.116 от ЗПФ (със средства
от резерва на НЗОК) – увеличение с 27 141 хил. лв.;•
по реда на чл.115 от ЗПФ
(вътрешно-компенсирани
промени) – увеличение с 5
102,5 хил. лв.
В резултат на промените
годишният план на здравноосигурителни плащания
за ДП за 2020 г. възлиза
на 212 043,5 хил. лв. Към
31.12.2020 г. са изплатени
210 979,3 хил. лв., което
представлява 4,6% от всички извършени през 2020 г.
здравноосигурителни плащания. Спрямо извършените към 31.12.2019 г. плащания се отчита ръст с 46
406,1 хил. лв. или с 28,2%.
От общите плащания за
ДП през 2020 г.:
• 6 708,1 хил. лв. представляват авансово заплащане на изпълнителите на

ДП по сключените договори
с РЗОК за извършена дейност през м. декември 2020
г., съгласно «Условия и ред
в изпълнение на чл.12, ал.5
от НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г. определени съвместно между
НЗОК и БЗС».
• 51 210,4 хил. лв. са в
изпълнение на Методиката,
съгласно чл.122а от НРД
за денталните дейности за
2020-2022 г. Стойността на
дейността на изпълнителите на ДП от подлежащия
на заплащане през 2020 г.
период (декември 2019 г. –
ноември 2020 г.) съгласно
НРД, възлиза на 158 185,1
хил. лв., като 4 383,3 хил. лв.
от нея е заплатена на изпълнителите на ДП авансово
през 2019 г., а 741 хил. лв.
са отложени за заплащане
в следващ период. Спрямо
стойността на заплатената
през 2019 г. дейност ДП за
периода м.декември 2018
г. – м.ноември 2019 г. се
отчита общо намаление с 2
014,2 хил. лв. или с 1,3%,
което се дължи на общо намаление на обема на отчетената дейност в следствие
на ограниченията, въведени
по времето на извънредното положение, съответно на

извънредната епидемична
обстановка – през 2020 г. са
отчетени общо 5 258,7 хил.
дентални дейности, което
е с 956,3 хил. бр. дейности
или с 15,4% по-малко спрямо 2019 г.
Общо за 12-месечния период, заплатен през 2020 г.,
с обстоен профилактичен
преглед за установяване на
орален статус са обхванати
1 310,5 хил. ЗОЛ над 18 години или 28,1% от ЗОЛ над
18 години, като средно на
едно обхванато ЗОЛ са оказани 2,1 дентални дейности.
За сравнение през аналогичния период, заплатен през
2019 г. с обстоен профилактичен преглед 62 за установяване на орален статус са
обхванати 1 495,5 хил. ЗОЛ
над 18 години или 31,8%
от ЗОЛ над 18 години, като
средно на едно обхванато
ЗОЛ са оказани 2,3 дентални дейности.
Общо за 12-месечния период, заплатен през 2020 г.,
с обстоен профилактичен
преглед за установяване на
орален статус са обхванати
291,5 хил. ЗОЛ до 18 години или 24,1% от ЗОЛ до 18
години, като средно на едно
обхванато ЗОЛ са оказани
2,6 дентални дейности. За

сравнение през аналогичния
период, заплатен през 2019
г. с обстоен профилактичен
преглед за установяване на
орален статус са обхванати
343,6 хил. ЗОЛ до 18 години или 28,3% от ЗОЛ до 18
години, като средно на едно
обхванато ЗОЛ са оказани
2,7 дентални дейности.
Денталните
дейности,
при които през 2020 г. се отчита увеличение са тези по
възстановяване функцията на дъвкателния апарат
при цялостна обеззъбена
горна челюст с горна цяла
плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
– през 2020 г. са отчетени
общо 62,6 хил. броя дейности на стойност 12 519,8
хил. лв., което е с 42,3 хил.
бр. дейности и 8 465,4 хил.
лв. или с 208,8% повече от
2019 г.
Като една от мерките за
компенсиране на последиците от пандемичната
обстановка, към договореното с НРД увеличение от
01.01.2020 г. на цените на
дейностите в ДП, заплащани от НЗОК (средно с
9,2%), от 01.09.2020 г. беше
договорено допълнително
увеличение средно с 9,8%
на цените, заплащани от
НЗОК.
Въпреки увеличението
на цените на дейностите
през 2020 г., като следствие
от общото намаление на
дейността през 2020 г.,
ръстът от 46 406,1 хил. лв.
на здравноосигурителните
плащания за ДП през 2020
г. спрямо 2019 г. се дължи
единствено на плащанията по реда на Методиката
в размер на 51 210,4 хил.
лв.
Изнесените факти в
доклада са подкрепени с
официални статистически
национални и международни данни (НСИ, НЦОЗА,
НЗОК, база данни на СЗО),
официални документи, отчети на отделни институции, предоставени данни
от МЗ и отделни експерти.
Докладът е приет от МС.
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XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме
лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

НОВИ БИОЛОГИЧНИ
ПОДХОДИ В КАРИЕСОЛОГИЯТА И
ЕНДОДОНТИЯТА
Анотация:
Развитието на науката и технологиите доведе до въвеждане на нови
средства и методи в денталната медицина. В областта на кариесологията това е химико-механичното отстраняване на кариозната тъкан при
лечение на зъбния кариес. В областта на ендодонтията това е регенеративната ендодонтска терапия (РЕТ).
Безболезненото отстраняване на инфектирания дентин при лечението на зъбния кариес чрез обтуриране е трудно. Болката е водещ
фактор, създаващ негативно отношение за посещение при специалиста по дентална медицина от деца и от някои възрастни пациенти.
Възможността за атравматично отстраняване на инфектирания дентин
чрез въвеждане на ензима папаин е успешна перспектива в денталната
медицина. Представят се начина на действие на папаина, предимства,
Доц. д-р
недостатъци, протоколи за приложение при различните клинични
Жанет Кирилова, дм
Факултет по дентална случаи. Регенеративната ендодонтска терапия замества увредените
тъкани, включително дентин, коренови структури и клетки в зъбната
медицина
пулпа чрез биологично активни продукти. Биологично активни проМедицински
дукти са кръвната плазма, съдържаща растежни фактори в тромбоциуниверситет - София
тите и костните графтни материали. Методиките, които се прилагат
за регенеративна ендодонтска терапия, са: апексфиксацията на зъби
с незавършено кореново развитие; запазване на биологичната цялост на заболялата зъбна пулпа;
лечение на хроничните апикални периодонтити чрез растежни фактори, изготвени от собствената
кръв на пациента. Това е биоинжинерство в денталната медицина.
Запазването на биологичната цялост на зъбната пулпа, създаването на условия за нормално оформяне на зъбния корен при пациенти с незавършено кореново развитие са сложни клинични
процедури, а и невинаги са успешни. Въвеждането на методики от РЕТ създава възможности
за успешно биологично лечение на зъбната пулпа и апексфиксация. Разглеждат се предимства,
недостатъци и клинични протоколи.
Успешното лечение на хроничните апикални периодонтити създава много трудности в ежедневната практика - скъпо, продължително лечение, възможни екзацербации, дълготраен дискомфорт
за нашите пациенти при несигурен резултат. Комбинирането на ендодонтско-хирургичното лечение на хроничните апикални периодонтити с методите на регенеративната ендодонтска терапия
определено създава условия за по-бърза регенерация на засегнатия апикален периодонциум със
значително намаляване на болковата симптоматика. Разглеждат се методите на приложение.
ДОЦ. Д-Р ЖАНЕТ КИРИЛОВА, дм завършва Руска езикова гимназия и Факултета по дентална медицина, София. От 1990 г. е преподавател към Катедрата по Консервативно Зъболечение във ФДМ, МУ - София. Има две признати специалности по Обща Дентална Медицина и
Терапевтична Стоматология. През 2013 защитава докторска дисертация на тема “Глас-йономерни цименти като биоматериал за лечение на апроксимален кариес на дъвкателни зъби („сандвич“ обтурации)“, а от 2015 г. е доцент към Катедрата по Консервативно зъболечение.
Автор е на монографиите „Зъбен кариес – биологични лечебни аспекти“ и „Глас-йономерни
цименти и зъбен кариес“, а също е съавтор на монографията „Сложният свят на ендодонтията“. Публикувала е над 55 статии в чуждестранни или български списания. Участвала е с над
70 доклада на международни и национални конгреси или конференции. Научните й разработки
са цитирани многократно в чуждестранната и българската научна литература. Била е лектор
на различни международни и национални научни форуми. Ръководи и участва в научни проекти.
Интереси: ендодонтска анатомия и регенеративна ендодонтска терапия; биомеханично отстраняване на инфектирания дентин; стъклено-йономерни цименти; дигитална дентална медицина.

ФОТОГРАФИЯ В
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА.
ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ
Анотация:
През последните години фотографията се използва широко в оралната меди-цина, особено при естетичните и възстановителните процедури. Тази лекция се фокусира върху заснемането на клинични
изображения, като изчерпателно описва дефинициите, принципите,
необходимото оборудване, методите, стан-дартите и особеностите
на клиничната фотография. Също така се разясняват настройките на
фотоапарата и се представят протоколи за постигане на пред-видими
резултати.
Д-Р СТЕФАН ЗЛАТЕВ, дм е роден през 1987 г. в град Пловдив. От
2006 до 2012 година учи дентална медицина във Факултета по ДенД-р Стефан Златев, дм тална Медицина на Ме-дицински Университет Пловдив. През 2013
година започва работа като асис-тент в катедра „Протетична ДенФакултет
тална Медицина“ на ФДМ при МУ-Пловдив и в частна практика в град
по дентална медицина
Пловдив. През 2016 година придобива специалност по Протетична
МУ- Пловдив
Дентална Медицина. През 2019 година придобива ОНС „Док-тор по
ортопедична стоматология“. В същата година е назначен за главен
асистент към катедра "Протетична Дентална Медицина" и ръководител на но-восформираното
звено – CAD/CAM център по дентална медицина в рамките на Научноизследователски Институт
при Медицински Университет – Плов-див. Научните интереси на д-р Ст. Златев са насочени към
протетичната ден-тална медицина, естетична дентална медицина, дигитална дентална медицина – изграждане на триизмерни биологични модели, CAD/CAM, клинична фо-тография и дентална
имплантология. Има повече от 110 научни участия, 35 от които пълнотекстови статии, публикувани в български и международни науч-ни списания. Съавтор е на учебник по Материалознание за
стоматолози под редакцията на проф. д-р Христо Кисов. Член е на Българско Научно дружест-во
по Дентална медицина, Съюз на Учените в България, Български Зъболекарски Съюз, Българска
академия по естетична стоматология, IADR, EPA, DDS и NYAS.

РОЛЯТА НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ
ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ
Въведение: Здравият сън е синоним на качествен живот. Нарушенията на съня водят до социално значими заболявания и представляват
глобален епидемиологичен проблем. През последните години ролята
на интердисциплинарните екипи от лекари и лекари по дентална медицина се подчертава в много клинични проучвания, свързани с пациенти с обструктивна сънна апнея, и лечебни методики, използвани в
практика. Разстройството на съня дава отражение освен върху качеството на живот, но и върху физикалното, менталното и емоционалното
здраве на индивида.
Материал и методи: През последните 14 години във Факултета по
дентална медицина в гр. Варна, в Университетската аудио-вестибуларна и сънна лаборатория, бяха прегледани, диагностицирани и лекувани голям брой пациенти с обструктивна сънна апнея и хъркане. Тези
Доц. д-р
пациенти бяха прегледани от специалисти по дентална медицина и
Марио Милков, дм
Факултет по дентална оториноларингология. Където беше открита коморбидност на заболяването, бяха търсени консулти с пулмолози, невролози и други специамедицина,
листи. Интердисциплинарният екип използва указанията на СветовМедицински
ната сънна асоциация, Американската академия по медицина на съня,
университет
Американската академия по дентална сънна медицина. Обструктив„Проф. д-р Параскев
ната сънна апнея на нашите болни беше доказана чрез полиграфско
Стоянов“ – Варна
изследване на съня.
Обсъждане: За да се постави коректна диагноза за нарушение на
съня, на болните трябва да се направи пълен оториноларингологичен преглед, ендоскопско изследване за определяне на мястото на обструкция в горните дихателни пътища, дентален преглед,
образно и полиграфско изследване на съня. Болните, които биват установени с лека форма на
обструктивна сънна апнея, им беше предложено лечение с интраорални дентални апарати или
радиофреквентна хирургия на мекото небце и корекция на носните конхи и назален септум при
необходимост. Използването на CPAP-апарати при средна и тежка форма на обструктивна сънна
апнея не изключва използването на интраоралните апарати.
Заключение: Нашият дългогодишен опит доказа необходимостта от интердисциплинарен подход при установяване и лечение на нарушенията на дишането по време на сън. В съвременната
диагностика и лечение на тези нарушения, и по-специално, при обструктивната сънна апнея и
хъркането, ролята на лекаря по дентална медицина е определяща.
ДОЦ. Д-Р МАРИО ПЕТРОВ МИЛКОВ, Д.М. е ръководител на Катедрата по Дентално
материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина към Факултет Дентална медицина при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна от 2018 г.
до момента. Работи в Университетския медико-дентален център, в Аудио-вестибуларната и
сънна лаборатория. Роден е през 1968 г. в Варна. Завършил медицина в МУ-Варна през 1995г.
Има придобита специалност по оториноларингология през 2002 г. Разработва дисертационен
труд за Възстановяване на слуховата верига с Български протези за осикулопластика. Той създава първата българска осикуларна протеза от материала Targis–Vectris, която е патентована
през 2005 година. По време на дисертация си заедно с мултидисциплинарен, интернационален
екип провежда анализ на биоматериали за създаване на осикуларни протези. Основните му
професионални и научни интереси са в областта на отологията, невроотологията, аудио-вестибуларната медицина, биоматериалите и биоинжинерството, създаване на нови протези за
реконструкция на средно ухо, медицина на съня, профилактика на слуха при новородени и в ранна
детска възраст, скрининг за нарушения на съня при професионални шофьори, биотолерантност
и биостабилност на материалите. Внедрени методики и иновации в практиката – патент за
осикуларна протеза и метод за нейното изработване.
Има над 150 научни публикации, написал е две монографии и участва в други четири учебника,
два от които в международен колектив: „All around the nose” 2020, “Prostheses for reconstruction
of the auditory ossicles” в колектив с учени от университета Лавал в Канада Участва в над 180
световни, европейски, балкански и национални научни симпозиуми и конгреси като факултативен член, ръководител на заседания и кръгли маси.
Той е главен редактор на International Bulletin of Otorhinolaryngology“ от 2004 г. Доц. Марио
Милков е член на редколегия на пет международни медицински списания в (САЩ, Русия, Румъния,
Турция, Полша) и други български медицински списания. Носител на множество отличия като
лекар и общественик. Участва като рецензент в конкурси за докторанти, главни асистенти,
доценти и професори.

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

0889 22 55 01

ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР”
с лектори д-р Иван Горялов и д-р Деница Димитрова
- Цялостна концепция за дългосрочно
стабилни ортодонтски лечения с брекети.
- Умения и знания, овладяни чрез практика.
- Максимално реалистично преминаване
през всички етапи на ортодонтското лечение.
- Анализиране на десетки случаи.
- Прилагане веднага на усвоеното знание.

1, 2, 3
7, 8, 9
6, 7
ІІ август
ІІІ септември
юли
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

4, 5, 6

ІV октомври
Екстракционно
лечение

1, 2, 3
V ноември
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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СИЛАТА
НА ДИСЦИПЛИНАТА
„АЛЕКЗАНДЪР“
20-те принципа от А до Я

Симпозиум с международно участие
Дисциплината “Алекзандър” е фокусирана в постигането на изключителни
резултати и дългосрочна стабилност на ортодонтските лечения. Системата
е с над 50 годишен опит и научно доказани резултати. Утвърдена е в над
40 държави и се е превърнала в пример за златен стандарт за лечение с
брекети. На този симпозиум ще разберете кои са принципите, изграждащи
фундамента и кои са детайлите на прецизното ортодонтско лечение.

Събитието е предназначено за всички дентални лекари
с интерес към ортодонтията - начинаещи, напреднали
или работещи в интердисциплинарни екипи.

ЗНАНИЕ И ОПИТ ОТ 4 КОНТИНЕНТА

д-р МУДИ АЛЕКЗАНДЪР
д-р ЧЪК АЛЕКЗАНДЪР
„Drs Alexander Orthodontics”,
„Alexander Orthodontics”,
Колорадо. Носител на награда за Тексас. Награден за хуманитарист
на годината от Американската
изключителни резултати асоциация на ортодонтите.
C.T. Rowland Award

д-р ПАТРИК КУОЗО
„Cuozzo Orthodontics”, Ню Йорк.
Многократно номиниран за Топ
ортодонт в Ню Джърси.

д-р ТЕРУХИСА УЦУ
Председател на Японския
изследователнски клуб
„Алекзандър“.

д-р АЛИ УАЗАНИ
Председател на Марокански
изследователски клуб
„Алекзандър“.

д-р ФРАНЧЕСКА БРАГАСТИНИ
Акредитиран преподавател по
Дисциплината.

д-р РОБЕРТО ПЕРАСО
Преподавател по ортодонтия в
Университета в Триест.

д-р ДЕНИЦА ДИМИТРОВА
„Фабрика за усмивки“, Пловдив.
Ко-лектор по дисциплината
„Алекзандър“.

д-р ИННА АТАНАСОВА
Практика „д-р Инна Атанасова“,
София. Член на БИКА*.

д-р КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВ
Практика „Д-р Константинов“,
Монтана.Член на БИКА*.

д-р ПОЛЯ ХРИСТОВА
Дентално студио „1001 усмивки“,
София. Член на БИКА*.

д-р РАДОЙ ДИМИТРОВ
„Dimitrovi Dental Care“,
Гоце Делчев. Член на БИКА*.

Международните лектори ще презентират онлайн.
* БИКА - Българския изследователски клуб „Алекзандър“

д-р СВЕТЛАНА СТОЯНОВА
Дентална клиника „Камбов“,
София. Член на БИКА*.

380 лв. с ДДС до 30.04.2022 г.
460 лв. с ДДС след 30.04.2022 г.
50% отстъпка за студенти

0889 22 55 01

office@usmivki.com
www.bracescourses.com

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА СУМИ:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД - IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ
• Пациентка на 39 години, в добро общо
здраве, непушач, дойде в клиниката с оплакване от затруднение при хранене, както и от
незадоволителна естетика и лош дъх.
• След направен клиничен преглед, както
и след анализ на панорамна рентгенография
беше установена напреднала форма на пародонтит.
• След разговор с пациентката относно здравословното и състояние, както и
след разясняване на възможните лечебни
алтернативи беше взето решение за имплантатно-протетично лечение по метода
за незабавно имплантиране и протезиране
с едночастови кортико-базални имлантати
Strategic implant® на фирма Ihde Dental AG
(Швейцария).
• В рамките на 72 часа след екстракцията
на зъбите и незабавното поставяне на имплантите бяха изработени
• две метало-керамични циркулярни конструкции за горната и долната челюст.

Орален имплантолог; IF клиничен експерт по незабавно натоварване; IF преподавател по стратегическа имплантология

1
2

Фиг. 1 и 2 Непосредствено преди имплантиране

3

Фиг. 3 Непосредствено след поставяне на имплантите

5

Фиг. 5 и 6 След приключване на оздравителния процес (18 месеца следоперативно)

4
Фиг. 4 След циментиране на конструкцията (72 часа следоперативно)

6

7
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ПАМЕТ

ЗЪБОЛЕКАР СПАСЯВА
150 000 НАШИ ВОЙНИЦИ ОТ ПЛЕН

Един скромен и сърцат зъболекар от Калофер на име Недю Бояджиев смайва света с каузата. В
Балканската война е единственият зъболекар в българската армия. Д-р Бояджиев е завършил
ветеринарна медицина в Лион, стоматология в Париж и е специализирал протезна техника в Монреал.
Той е и новатор в професията си, написал пръв у нас труд за „изправяне“ на ортодонтски аномалии.

П

ървата световна
война завършва
катастрофално за
България.
През
1918 г. страната е капитулирала с 800-хилядна войска.
Това са почти всички работоспособни мъже, а процентно спрямо броя на населението това е най-голямата
военна сила в света.
В сраженията сме дали
над 100 000 жертви, още
толкова се връщат осакатени. Рядко има у нас къща,
която да не е почернена. Над
150 000 воини са взети в
плен в замяна на това България да не бъде окупирана от
победителите. След подписването на Ньойския мирен
договор те трябва да бъдат
освободени, но съдбата им с
Д-р Недю Бояджиев (първият отляво) с офицери
по време на Балканската
война
циално чрез Червения кръст
и посланиците на страните
победителки, както и неофициално чрез личните си
връзки за освобождаването

Д-р Недю Бояджиев със семейството си
години остава нерешена.
Един скромен и сърцат зъболекар от Калофер на име
Недю Бояджиев смайва света с каузата си да помогне на
пленниците да се завърнат у
дома. През 1920 г. той захвърля клещите и тръгва да
тропа по височайши порти
из Европа, за да даде свободата на над 100 000 български пленници, забравени от
победителите. За България
катастрофата през 1918 г. е
много по-тежка, отколкото
за другите победени страни
във войната. В сравнение
дори с Германия орязаните
ни територии и репарациите
по силата на Ньойския договор са нелогично големи,
чудовищни и непосилни.
Когато всички други военнопленници – англичани,
германци, руснаци, французи, унгарци и пр., са вече по
домовете си, нашите гладуват и студуват по лагерите в
Сърбия и Гърция. През 1920
г. Обществото на народите
вече смята хуманитарната
си мисия около болните,
ранените и пленените във
войната за приключена. Сам
върховният комисар за пленниците Фритьоф Нансен е

освободил 437 000 души, а
близо 150 000 от тях е измъкнал от каторгите в Сибир. На
всеки норвежкият учен издава т.н. Нансенов паспорт
– удостоверение с подписа
му, което се признава от властите по света и служи като
легитимация. Всекиму, но не
и на българите. Положението на пленниците е ужасно.
Липсват им жилища, храна, лекарства, епидемия от
“бяла чума” (испански грип)
ги мори. “Освен това дългата и жестока война бе променила характера на воюващите и всички бяха станали
груби и жестоки. Настъпило
беше всеобщо озверяване”,
казва д-р Бояджиев.
Д-р Бояджиев е завършил ветеринарна медицина в Лион, стоматология в
Париж и е специализирал
протезна техника в Монреал. В Балканската война е
единственият зъболекар в
българската армия. През
1920 г. той тръгва сам със
свои средства да спасява сънародниците си. Снабдява
се с паспорт на полски гражданин от легацията в София,
защото иначе е невъзможно
да напусне окупирана България. По онова време Пол-

ша е съвсем нова държава и
никой още си няма понятие
кой е поляк и кой не е. Промъква се в Сърбия и пътува
до Загреб в конски вагони,
натъпкани с руски емигранти. Той често сменя влаковете, спи по ханове и върху
куфара си, докато се добира
до Швеция. В Стокхолм се
среща с Доминик Мърфи,
консул на САЩ в града и
бивш такъв в София, който
е участвал в подписването
на Солунското примирие.
Американецът се разтичал и
издействал на д-р Бояджиев
аудиенция при принц Карл,
брат на краля и председател
на шведския Червен кръст.
Там докторът излага мисията си и доказва правотата
на българската кауза: “Давам
дума върху моите побелели
коси, че няма да спра моите
действия, докато българските пленници не се завърнат в
родните си огнища”, декларира принцът. Въвлечен е и
видният норвежки професор
Ординг, който заминава за
Християния (дн. Осло), за да
алармира Фритьоф Нансен.
Така в Скандинавия бързо
възниква група от влиятелни
застъпници на българската
кауза, които действат офи-

на пленниците. Д-р Бояджиев неуморно снове из европейските столици като координатор на групата.
През 1922 г. Нансен докладва пред Обществото на
народите, че и българските пленници са освободени. Д-р Бояджиев се връща
в България и носи списък
на лицата, съдействали за
българската кауза. По него
тогавашният
министърпредседател
Александър
Стамболийски раздава всекиму по един орден. Само
докторът отклонява отличието на Министерството на войната, но приема
шведския орден “Полярна
звезда”. В същата година
д-р Недю Бояджиев става
почетен генерален консул на
Швеция в София и остава на
поста 20 години. Умира през
1948 г., след като е подарил
къщата си в Калофер за родилен дом.
В българските истории
преди, пък и след 10 ноември
бегло се споменава за българските пленници и нито
дума за техния спасител. От

20-те години бул. „Александър Дондуков“ е прекръстен
на “Принц Карл Шведски”.
След 1944 г. народната власт
му слага името “Ген. Бирюзов”, а после отново е преименуван на „Дондуков“. В
София в район „Оборище“
има ул. “Мърфи”, а по това
време малка уличка е кръстена и на Фритьоф Нансен.
След строителството на
НДК тази уличка се превръща в широк лъскав булевард,
заради който днес името на
големия учен, пътешественик и правозащитник задържа своята популярност
в столицата. А д-р Бояджиев
тъне в забрава без за подвига му да се кове място в народната памет. Всъщност се
оказва, че е известен повече
с постиженията си в стоматологията. За него пише в
брой на сп. “Стоматология”
от 1977 г. Там той е споменат
като новатор в занаята си,
написал пръв у нас труд за
„изправяне“ на ортодонтски
аномалии.
Румен Жерев
Преглед: Е. Караянева

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

ГЛАСОВЕТЕ ЧОВЕШКИ - „ВРЕМЕ СЕКЪНД ХЕНД“
Сега светът е разделен другояче: не на „бели“ и „червени“, не на такива, дето лежат в
затвора, и други, които ги пращат там, на такива, които са чели Солженицин и които не
са, а на такива, които могат да купят и които не могат.

С

ветлана Алексиевич е родена през 1948 г. в украинския
град Ивано-Франкивск, родителите й са белорусец и украинка. След края на военната служба
на бащата семейството се мести в
Беларус. Светлана учи в гимназията, после завършва журналистика в
университета в Минск (1967-72 г.).
Светлана Алексиевич е Нобеловият лауреат за литература за
2015 г. Отличието се присъжда на
белоруската писателка за нейното
„многозвучно писане, монумент на
страданието и смелостта в нашето
време“. Онова, което тя прави, отбелязват от Шведската академия, е
да задълбочи разбиранията ни за
цяла епоха – чрез своя изключителен метод грижливо да създава
колажи от човешки гласове.
Във „Време секънд хенд: Краят на червения човек“ авторката е
събрала записвани в продължение
на години в края на миналия и началото на този век истории на стотици обикновени хора, преживели
епохата на Съветския съюз.
Сега светът е разделен другояче: не на „бели“ и „червени“, не
на такива, дето лежат в затвора,
и други, които ги пращат там, на
такива, които са чели Солженицин и които не са, а на такива,
които могат да купят и които не
могат.
СИНЪТ
Той не позволи дълго време да
включа диктофон. После изведнъж
сам предложи: „Я запишете това…
Тук вече имаме история, а не семейни конфликти – бащи и деца.
Не пишете фамилното ми име. Не
ме е страх, но ми е неприятно.“

Армията се разпадаше, започнаха да очернят военните, да им се
подиграват. Убийци! От защитници се превърнахме в убийци. Всичко приписаха на нас: и Афганистан,
и Вилнюс, и Баку. Цялата кръв. Да
се разхождаш вечер из града във
военна униформа не беше безопасно, можеха да те пребият. Хората се озлобиха, защото няма нито
храна, нито вещи. Никой нищо не
разбира. Самолетите в полка не летяха – нямаше гориво. Екипажите
стояха на земята – плющяха карти,
наливаха се с водка. Офицерската
заплата стигаше за десет хляба.
Един приятел се застреля… Втори… Напускаха армията, разбягваха се във всички посоки. Всички
имаме семейства… аз имам две
деца, куче и котарак… Как да живеем? Кучето от месо го прехвърлихме на извара, ние със седмици

ядяхме само каша. Всичко това се
изтрива от паметта. Да, трябва да
се записва, докато все още някой
нещо си спомня. Офицери… По
нощите разтоварвахме вагони, работехме като охрана. Полагахме
асфалт. Заедно с мен бачкаха кандидати на науките, лекари, хирурзи. Дори пианист от филхармонията си спомням. Научих се да редя
плочки и да монтирам бронирани
врати. И така нататък… нататък…
Започна се бизнес… кой вкарваше компютри… кой избелваше
дънки… (Смее се.) Двама се договарят: единият купува цистерна
с вино, другият я продава. Имаме
сделка! Единият отива да търси
пари, а вторият си мисли откъде
да изнамери цистерна вино? Уж
виц, а е истина. И при мен са идвали: маратонките му скъсани, ама
продава хеликоптер… (Пауза.) Но
оцеляхме! Оцелеляхме… И страната оцеля!
А какво знаем за душата? Само
това, че съществува.
Аз… моите приятели… всичко ни е наред… Един има строителна фирма, друг – магазинче за
хранителни стоки: сирене, месо,
салами, трети търгува с мебели.
Някой има капитали в чужбина,
друг – къща в Кипър. Единият е
бивш кандидат на науките, вторият
е инженер. Умни, образовани хора.
Вестниците създадоха образа на
„новия руснак“ с десеткилограмов
златен ланец, кола със златна броня и сребърни колела. Фолклор! В
успешния бизнес ги има всякакви
каквито си поискаш, но не и глупаци. Събираме се, значи… Носим
скъп коняк, но пием водка. Пием
водка и призори се прегръщаме
пияни и ревем комсомолски песни: „Комсомолци-доброволци, ние

силни сме със дружбата вярна…“
Припомняме си как като студенти ходехме на бригада и смешни
истории от армейския живот. Накратко, припомняме си съветското
време. Разбирате ли? И разговорът
винаги завършва така: „Днес цари
беззаконие. Сталин ни трябва.“
Въпреки че, казвам ви, всичко
ни е наред. Какво е това? Вземете мен… За мен седми ноември е
празник. Празнувам нещо велико.
Мъчно ми е за него, дори много.
Ако трябва честно да си кажа…
От една страна, носталгия, и от
друга страна, страх. Всички искат
да заминат, да се ометат оттук.
Да натрупат кинти и да се ометат.
А нашите деца? Всички искат да
учат за счетоводители. А да ги питаш за Сталин… Хабер си нямат!
За да ви дам приблизителна представа… Дадох на сина си да по-чете Солженицин – той през цялото
време се смя. Чувам! Смее се. За
него обвинението, че някой е бил
агент на три разузнавателни служби, е смешно. „Татко… Няма нито
един грамотен следовател, във
всяка дума има правописна грешка. Дори думата „разстрел“ пишат
неправилно…“ Той никога няма да
разбере мен и майка ми, защото
нито ден не е живял в Съветския
съюз. Аз… и синът ми… и майка
ми… Всички ние живеем в различни страни, макар и всичко това
да е Русия. Но ние сме чудовищно
свързани помежду си. Чудовищно!
Всички се чувстват излъгани…
…Социализмът е алхимия. Алхимически идея. Летяхме напред,
а стигнахме доникъде. „Към кого
мога да се обърна, за да постъпя
в комунистическата партия?“…
„Към психиатър.“ А на тях… на
родителите ни… на майка ми…

им се иска да чуят, че са изживели голям и не бездарен живот и са
вярвали в това, в което си струва
да вярваш. А какво чуват? Те чуват
от всички страни, че животът им е
пълна отврат, че не са имали нищо
освен техните ужасни ракети и
танкове. Бяха готови да отблъснат
всеки враг. И щяха! Но всичко рухна дори без война. Никой не може
да разбере – защо? Тук трябва да
се помисли… А не са ни учили да
мислим. Всички си спомнят само
страха… и говорят за страха… Четох някъде, че страхът също е форма на любов. Струва ми се, че тези
думи принадлежат на Сталин… В
наши дни музеите са празни… A
църквите са пълни, защото всички имаме нужда от психотерапевти. Психотерапевтични сесанси.
Мислите, че Чумак и Кашпировски лекуват тялото? Те лекуват
душата. Стотици хиляди седят
пред телевизора и ги слушат като
хипнотизирани. Това е наркотик!
Ужасното чувство на самота… на
изоставяне… Всеки – от таксиметровия шофьор и чиновника в
офиса до народния артист и академика. Всички са безумно самотни.
И така нататък… така… Животът
се промени напълно. Сега светът
е разделен другояче: не на „бели“
и „червени“, не на такива, дето
лежат в затвора, и други, които ги
пращат там, на такива, които са
чели Солженицин и които не са, а
на такива, които могат да купят и
които не могат. Не ви харесва това?
Не ви харесва… то е ясно… И на
мен… не ми харесва… Вие и даже
аз… ние бяхме романтици… А наивните хора от шестдесетте?
Сектата на честните хора…

10 начина да Ви манипулират

НОАМ ЧОМСКИ Е СЪСТАВИЛ СПИСЪК НА "10 НАЧИНА
ЗА МАНИПУЛИРАНЕ" С ПОМОЩТА НА МЕДИИТЕ
1. Отвличане на вниманието. Постоянно се отклонява съзнанието на хората от
реалните социални проблеми,
превключвайки ги към теми,
които нямат реално значение.
За да постигат такъв резултат, според който гражданите
да са винаги заети с нещо и
да нямат време да мислят, от
полето – в кошарата, както и
всички други животни (цитат
от книгата "Тихо оръжие за
тихи войни“).
2. Създават се проблеми,
а след това се предлага начин за решаването им. Този
метод е наречен „проблемреакция-решение“. Създава
се проблем, един вид „ситуация“, разчетена така, че
да предизвика реакция сред
хората, така че те самите да
поискат приемането на мерки,
които са необходими на управляващите кръгове. Например, допускане на ескалация
на насилие в градските райони или кървави терористични
актове, с цел гражданите да
изискват приемането на закони, насочени към засилване
мерките за сигурност и политики, засягащи гражданските
свободи. Или да се предизвика икономическа криза, за да
се приеме като необходимо
зло нарушението на социалните права и съкращаване на

социалните услуги.
3. Методът на постепенното прилагане. За да се
постигне приемането на непопулярни мерки, е достатъчно
те да се въвеждат постепенно,
ден след ден, година след година. Именно по този начин
бяха наложени принципно
нови социално-икономически
условия
(неолиберализъм)
през 80-те и 90-те години на
миналия век. Минимизиране
на функциите на правителството, приватизация, несигурност, масова безработица,
заплати, които вече не осигуряват достоен живот. Ако това
се случи по едно и също време, най-вероятно би довело до
революция.
4. Отлагане на изпълнението. Друг начин да се прокара едно непопулярно решение е да се представи като
„болезнено и необходимо“ и
да се получи в един момент
съгласието на гражданите за
неговото прилагане в бъдеще.
Много по-лесно е хората да се
съгласят на жертви в бъдещето, отколкото в момента. Първо, защото това не се случва
веднага. Второ, защото повечето хора винаги са склонни
да таят наивна надежда, че
„утре нещата ще се подобрят“
и че тези жертви, които са поискани от тях, могат да бъдат

избегнати. Така се предоставя
на гражданите повече време
да свикнат с идеята за промяна и смирено да ги приемат,
когато му дойде времето.
5.Отношение към хората като към малки деца. В
по-голямата си част пропагандните изяви, предназначени за широката общественост, използват такива
аргументи, символи, думи и
интонация,като че ли става
дума за деца в училищна възраст със забавено развитие
или с психически увреждания. Колкото по-настойчиво
някой се опитва да заблуди
слушателя, толкова повече
той се опитва да използва инфантилни словесни форми.
Защо? Ако някой се отнася
към човек така, сякаш той е
на 12 или по-малко години,
по силата на внушението, в
отговор като реакция на човека също ще липсва критична
оценка, което е типично за
деца на възраст 12 години или
по-малко.
6. Да се атакуват емоциите на човека в по-голяма
степен, отколкото мисленето му. Въздействието върху
емоциите е класически метод,
който има за цел да гарантира,
че ще се блокира способността на хората да правят рационален анализ, а в крайна смет-

ка дори и на способността
им за критично осмисляне на
събитията. От друга страна,
използването на емоционалния фактор може да отвори
вратата към подсъзнанието,
за да се вкарат там мисли, желания, страхове, притеснения,
принуждения или устойчиви
модели на поведение
7. Да се държат хората в
неведение, като се култивира посредственост. С това се
гарантира хората да не са в
състояние да разберат техниките и методите, използвани,
за да бъдат контролирани против волята си. Качеството на
образованието, предоставяно
на по-нисшите класи на обществото, трябва да е толкова
оскъдно и посредствено, за
да може невежеството, което
разделя по-нисшите класи на
обществото от върхушката, да
остане на такова ниво, което
нисшите класи да не могат да
преодолеят.
8. Насърчаване на гражданите да се възхищават на
посредствеността. Да се насърчава в хората идеята, че е
модерно да си глупав, вулгарен и груб
9. Засилване на чувство за
вина. Да се застави отделният
човек да вярва в това, че самият той е виновен за собствено-

то си нещастие поради липса
на умствени способности,
умения или усилия. В резултат, вместо на бунт срещу икономическата система, човек
започва самостоятелно да се
занимава със самоунижение,
самоунищожаване, да обвинява за всичко себе си, което
го води неминуемо до тотална
и нескончаема депресия, като
всичко това води към апатия и
бездействие.
10. Да се знае за хората
повече, отколкото те самите знаят за себе си. През
последните 50 години напредъкът в областта на науката
доведе до образуването на все
по-разширяваща се пропаст

между знанията на обикновените хора и информацията,
която притежава и използва
управляващата класа. Благодарение на биологията,
неврологията и приложната
психология, "системата“ има
на разположение най-съвременни знания за човека, в
областта на физиологията и
психологията. Системата е в
състояние да научи за обикновения човек повече, отколкото
той знае сам за себе си. Това
означава, че в повечето случаи системата има по-голяма
власт и в много по-голяма
степен контролира и управлява хората, отколкото те могат
сами да се контролират.
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ОТ 10 МАРТ
ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ
С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ
НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ
„ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“

Т

ова е втората стъпка в плана за деескалация на
противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за намаляване заболяемостта в страната. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с
обществено значение.
Планът предвижда след 20-ти март изискването
за „зелен сертификат“ да отпадне и за работещите в
обектите с обществено значение при запазване на благоприятната тенденция в развитието на епидемичната
обстановка, свързана с COVID-19 в страната..
От 10 март отпада и ограничението за брой деца
в група при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове,
центрове за подкрепа на личностно развитие и други
обучителни центрове и школи.

иРНК ТЕХНОЛОГИЯТА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID

П

ървите 6 страни извън ЕС и САЩ, които ще
разполагат с иРНК технологията за производство на ваксини срещу COVID бяха обявени
на срещата на върха „Европейски съюз – Африкански
съюз“ в Брюксел, съобщи пресслужбата на СЗО. Това
са Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Южна Африка и
Тунис.
Това е първата стъпка към превръщането на иРНК
технологията в универсално достъпна след създаването на Глобалния център за трансфер на иРНК технологии през 2021 г. Целта на центъра е да подпомогне фармацевтичните производители в страни с ниски
и средни доходи да произвеждат свои собствени ваксини (в перспектива не само срещу COVID), като им
гарантира, че разполагат с всички необходими оперативни процедури и ноу-хау в съответствие с международните стандарти.
Основно създаден за справяне с извънредната ситуация с COVID-19, центърът има потенциал да спомогне за разширяването на производствения капацитет и
за други лекарствени продукти, от които отделните
държави и региони се нуждаят за справяне с техните
собствени здравни потребности.
В зависимост от инфраструктурата, работната сила,
наличните клинични изследвания и регулаторен капацитет, СЗО и партньорите ще работят със страните бенефициенти, за да създадат пътна карта и да осигурят
необходимото обучение и подкрепа, така че производственият процес да започне възможно най-скоро.

УС НА РК НА БЗС
СОФИЯ ОБЛАСТ
Във връзка с чл. 8, ал.1 от Устава на РК София
област
Уведомява своите членове, че свиква
Редовно годишно отчетно Общо събрание,
което ще се проведе на 16.04.2022 г. (събота)
от 10.00 ч. в зала 1 на ФДМ София, при следния
дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС
2. Отчет на Председателя на Контролната комисия за дейността
3. Отчет на Председателя на Комисия по професионална етика за дейността
4. Други.
Задължителна регистрация на делегатите от
09.30 до 10.00 ч.
Председател на УС на РК София обл.,
д-р Сашко Драганов
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РК НА БЗС ГР. БУРГАС
ИЗБОР НА НОВО
РЪКОВОДСТВО
На 19.02.2022г. се проведе Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС гр. Бургас, на което бе избрано ново ръководство, комисии и делегати за
конгрес.
Ръководството на РК на БЗС гр. Бургас реши да
проведе анкета, в която всеки един от вас може да
се включи.
АНКЕТА:
В каква посока бихте искали да работи Ръководството на РК на БЗС гр. Бургас през новия мандат
2022-2025?
Какви инициативи и мероприятия предлагате,
които биха били полезни конкретно и лично за
всеки от вас?
Очакваме вашите предложения до 22.03.2022г.
на мейла на колегията: ssbburgas@abv.bg
РК на БЗС гр. Бургас - мандат 2022-2025
Управителен Съвет:
Д-р Васил Йовков Председател
Д-р Гергина Милкова Зам.-председател
Д-р Георги Шуплев Секретар
Д-р Богдан Димитров
Д-р Виолета Михова
Д-р Димитър Мутафов
Д-р Ивелина Христова
Д-р Йордан Донев
Д-р София Буджева
Контролно Комисия
Д-р Елена Црънчева Председател
Д-р Десислава Великова
Д-р Иван Чачевски
Д-р Иванка Обрешкова
Д-р Пламен Балев
КПЕ
Д-р Йовчо Янакиев Председател
Д-р Велико Великов
Д-р Елена Апостолова
Д-р Красимира Балева
Д-р Мартин Кръстев
Д-р Павлина Партенова
Д-р Пламена Бялкова
Д-р Стоян Карауланов
Д-р Татяна Донева
Делегати
Д-р Богдан Димитров Димитров
Д-р Васил Димитров Йовков
Д-р Велико Добрев Великов
Д-р Виолета Николова Михова
Д-р Георги Йовчев Стойнов
Д-р Георги Тодоров Шуплев
Д-р Гергина Желева Милкова
Д-р Димитър Тодоров Мутафов
Д-р Елена Михайлова Црънчева
Д-р Живко Йорданов Маджаров
Д-р Ивелина Христова Христова
Д-р Йовчо Живков Янакиев
Д-р Йордан Неделчев Донев
Д-р Пламена Валентинова Бялкова
Д-р София Василева Буджева-Никова
Д-р Стоян Николаев Карауланов
Д-р Татяна Йорданова Донева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС-Благоевград честити кръглите годишнини на д-р Борис Бонков, д-р Евгения
Живкова и д-р Момчил Настанлиев, 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
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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!
ПРОДАВА
Продавам дентален аспиратор. Суха
и мокра аспирация. Телефон за връзка:0898620109
Продавам без кабелна фотополимерна
лампа,с мощност 1000 mW/см, три режима на работа, цвят металик, марка Coxo.
София, 0878778012.
Продавам стоматологична машина и
стол Медия 7М, в много добро състояние,
заедно с инструментариум. Цена при запитване, вечер след 17 ч., тел. 02/889-9690.
Продавам китайски стом.стол ZC9200,
горно окачване с 5 активни, инструмента, вкл. вграден скалер, турски компресор
150 л, стол за стоматолога, малко употребявани, работят отлично, 2000 лв., може и
поотделно. София, 0878778012.
Продавам испанска посетителска пейка с 3места, подходяща за чакалня, 270лв.,
София, 0878778012.
Продавам/давам под наем напълно
оборудван дентален кабинет в гр. Хаджидимово с разработена практика (в
момента няма работещ дентален лекар в
гр. Хаджидимово). Помещението е собственост на Общината. За контакти: Д-р
Мария Лекина, тел. 0877 36 64 72.
Продавам стоматологичен кабинет в
гр. Пловдив, ж.к. Тракия. В подблоково
помещение на партер със самостоятелен
вход, 31 кв. м. чиста площ. Цена по договаряне. За контакт 0898735656.
Продавам стоматологична машина
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия
приставки за ел. диагностика и каутеризация. Турбинен наконечник; резервни
части. Цена:600 лв тел: 0878671036 Д-р
Божинова
Продавам стоматологична машина
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За информация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова
Продавам стоматологичен Юнит
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За информация: 0882/ 080 082
Продавам дентална практика в Пазарджик, оборудвана и работеща, отлична
локация, 2 кабинета с 2 санитарни възела.
За контакт - 0888 833194 или sms (след
20h)
Продавам апартамент от 58 кв.м. на
1-ви етаж, обособен като два дентални
кабинета, работещи и в момента. Практиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова –
0889 59 76 29
Продавам стоматологична машина и
стол – Медия, запазени. Цена: по договаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 0886 97
21 87 – Д-р Петрова
Продавам пълно оборудване за стоматологичен кабинет. Тел. 0889 765 295
Продавам 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
отлично състояние. Електрически и въздушен микромотор, италиански духалки,
ултразвук и други. За информация - 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
Продавам работеща дентална практика в центъра на гр Бургас. Цена по договаряне. Телефон за контакт 0888441066 д-р
Юлия Иванова
ДАВА ПОД НАЕМ:
Давам под наем/продавам/ два зъболекарски кабинета в идеален център на
гр. Враца - напълно оборудвани, съвременна техника. тел. 0878 45 70 43
Давам под наем оборудвана дентална
практика в гр. Варна, идеална локация,
разработена от 15 години. За информация
д-р П. Дойчинов 0887417153.

Давам под наем оборудван зъболекарски кабинет в гр. Варна, ж.к. Чайка. За информация тел.0878526256 д-р Хрисулев
Смяна под наем в оборудван и работещ дентален кабинет в гр. София. Намира се близо до метростанция Конст.
Величков, на ниво партер, вход директно
от улицата. Вътрешното разпределение е:
кабинет -16 кв. м., още един малък кабинет, чакалня- 12 кв. м. и сервизни помещения, наем за смяна 400 лв. Тел. за информация 0889226132 - Тодорова
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 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 смяна под наем в стоматологичен кабинет в жк Люлин. Кабинетът е на
25 години. Тел. 0888/ 713230
Давам смяна под наем 300лв. Люлин
център. За контакт 0887697517 Димитрова
Давам под наем стоматологичен кабинет полуобзаведен, гр Пловдив, МЦ Филипополис, тел 0896178768 Маркова
Отдава се смяна в новоизградена
стоматологична клиника в гр. София, ул.
Три уши 8 . Клиниката е оборудвана с последно поколение НОВО дентално оборудване, рентген, автоклав със система
за обратна осмоза , просторна чакалня за
пациенти, възможност за отдалечен контрол на достъпа , видео наблюдение и др.
За контакти: 0899819873
Дентален център 2 в сградата на ДКЦ
7 - гр. София, дава смяна под наем в работещ, оборудван дентален кабинет. Всички
разрешителни. Справки тел. 02/8033951до 14 ч. и 8033953 - до 18 ч.
ТЪРСИ
Дентална практика в град Бургас
търси лекар по дентална медицина за работа на процент. При интерес, обадете се
на телефон: 0879 03 36 36 .
Дентална практика с два кабинета в
центъра на София търси стоматолог, който впоследствие да поеме изцяло работата в практиката. За контакт: 0889979773
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
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Д Е Н Т А Л Е Н М А ГА З И Н

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРОДУКТИ ЗА
ВЕНЦИ И АФТИ!
УТВЪРДЕНИ В
85 СТРАНИ В СВЕТА.

Gengigel спрей, 20 ml

Gengigel гел, 20 ml

Gengigel вода за уста, 150 ml

За по-труднодостъпни
места в устната кухина

За по-леснодостъпни
места в устната кухина

За ежедневна и превантивна
грижа на устната кухина

ПРОДУКТИТЕ GENGIGEL СА С ДОКАЗАН ЕФЕКТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КЪРВЯЩИ ВЕНЦИ, АФТИ,
ГИНГИВИТИ, ПАРАДОНТИТИ. СЪДЪРЖАТ ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА.

www.gengigel.bg
За допълнителна информация можете да се свържете с Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. Проф. Атанас Иширков № 31, офис № 6, тел.+359 2 427 49 58

BG-GEN0222-001 Информация за професионалната общност

„МЕСЕЦ НА GENGIGEL”
ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ
ДЕН НА УСТНАТА ХИГИЕНА –
20 МАРТ!

