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Болката е неприятно усещане и емоцио-
нално преживяване, обикновено свър-
зано с увреждане на тъканите. Целта 
му е да предизвика реакция в човешкия 
организъм и така да предотврати по-
нататъшно увреждане. Болката е много 
тясно свързана с денталната медицина и 
елиминирането  ѝ е наша обща цел.
Зъбният кариес и пародонталните забо-

лявания са най-често срещаните орални 
заболявания, свързани с различно ниво 
на болка, остра или хронична. В устна-
та лигавица се развиват различни лезии 
и заболявания, които изразяват разпоз-
наваеми признаци и симптоми, докато 
други орални заболявания протичат 
безсимптомно и затрудняват лекаря по 
дентална медицина при диагностиката.
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ЧЕСТВАНЕ
ТЪРЖЕСТВЕНА АРХИРЕЙСКА 
СВЕТА ЛИТУРГИЯ ЗА  
ДЕНЯ НА СВЕТИ АНТИПА

На 11 април, понеделник в храма „Въз-
движение на Св. Кръст Господен“, в квар-
тал „Лозенец“ в София, бе отслужена 
тържествено архирейска света литургия 
за деня, в който честваме покровителя на 
православните зъболекари и техните па-
циенти - Свети Антипа.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
НИТРАТИТЕ И 
ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Сигурно всеки от нас, когато чуе за нитра-
ти, ги асоциира с вредности. Те са много 
разпространени в околната среда. Част са 
от азотния цикъл, който е от огромно зна-
чение за живота. Натурални съставки са 
на растенията и главен източник на азот, 
необходим за растежа им.

Забраните за Ковид 19 в Швеция пад-
наха през февруари 2022 г. С доста труд 
веднага си резервирахме места в На-
ционален парк Абиско, намиращ се в 
най-северната част на страната. Изли-
тането ни бе съпроводено от началото 
на войната в Украйна. 

ИМА ЛИ ДЪРЖАВНО-
АДМИНИСТРАТИВЕН ПОДХОД 
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО?
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РК НА БЗС - ВАРНА
СЕДМИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА "ВАРНА 
ДЕНТ" В ОНЛАЙН ФОРМАТ
Мероприятието на РК на БЗС-Варна съвпадна по 
време с 20.03. – Световния ден на оралното здраве, 
началото на края на COVID пандемията, надяваме се и 
24-тия ден от началото на войната в Украйна. 
Животът продължава и осъществяването на форума, 
макар и онлайн, го доказва. 

БЛИЦ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 #КАЛЕНДАР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 
КОНГРЕС НА БЗС
От 26 до 29 май 2022 г. в Пампорово ще се проведе 
Отчетно-изборният конгрес на БЗС, съгласно реше-
ние 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 зъболекар-
ски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., 
съпроводен от традиционната голяма Дентална ме-
дицинска изложба. Конгресът е включен в продъл-
жаващото обучение (CE) на Световната дентална 
федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изне-
сат изявени лектори от България и чужбина. За по-
реден път ще има и секция "Орални презентации" и 
секция "Постери". (На стр. 2)

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 традицион-
ният НФДМ, организиран от РК на БЗС-Пазарджик.

ЗА 15-ТИ ПЪТ СОФИЙСКА 
ДЕНТАЛНА СРЕЩА
От 6 до 8 октомври в София ще се проведе 15-th 
International Sofia Dental Meeting.

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.

На този въпрос ще дам отговор след малко.
Нека да се запознаем със събитията от последния ме-
сец.  Публикувана за обсъждане бе проект на наредба 
на Министерството на здравеопазването за премина-
ване изцяло към електронни рецепти. 
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ИЗВЪН КАБИНЕТА
В РИТЪМА НА СВЕТЛИННИЯ 
ТАНЦ С КОСМИЧЕСКИ 
ПОЗДРАВ
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УС НА БЗС

БЗС ПОИСКА 30% РЪСТ 
НА ЦЕНИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В 

АНЕКСА КЪМ НРД

Министерството на здравеопазването предлага 
от 1 май отпускането на лекарства да се извършва 
само в електронна форма. Това е предвидено с изме-
нение в наредбата за условията и реда за предписва-
не и отпускане на лекарствени продукти. Проектът 
е със срок на обществено обсъждане до 26 април. 
До този момент изцяло електронни са рецептите по 
Здравна каса.

Създаването на електронно здравно досие и елек-
тронна здравна система са част от коалиционното 
споразумение на управляващите партии със срок до 
края на 2022 г.

Процесът по въвеждане на електронните рецепти 
започна през декември 2020 г., като заявката бе от 
1 май 2021 г. да бъдат въведени изцяло електронни 
рецепти. Тогава бе обяснено, че рецептите ще бъдат 
еднократни или многократни. Ще са подписани с 
електронен подпис от лекарите, ще имат уникален 
QR код и идентификационен номер, като ще съдър-
жат ЕГН на пациента и съответната дата. 

ВСИЧКИ РЕЦЕПТИ 
САМО ЕЛЕКТРОННИ 
ОТ 1 МАЙ 2022 Г.

Увеличението може да стане 
за сметка на намаляване на обемите дейности

На 24 март 2022 г., в гр. Сливен, 
бе проведено заседание на Упра-
вителния съвет на БЗС, при пъл-
но спазване на изискванията за 

противоепидемичните мерки за момента. 
Отчет за дейността на УС на БЗС за 

периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. на-
правиха д-р Николай Шарков и д-р Бо-
рислав Миланов. 

В изминалата поредна тежка година 
УС на БЗС успя да запази дейността в 
полза на лекарите по дентална медицина, 
като сега трябва да се погледне в бъде-
щето на фона на безпрецедентни кризи, 
начало на заявени промени в сектора на 
здравеопазването и война, близо до гра-
ниците на България.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ФИНАНСИТЕ НА БЗС

Бе приет финансовия отчет за 2021 г., 
както и предложения финансов разчет за 
2022 г., колкото и непредсказуема да е тя.

Д-р К. Даков, председател на Контрол-
ната комисия (КК) на БЗС подчерта, че 
няма бележки в одитния доклад, като спо-
дели мнението, че това е един оптимисти-
чен разчет за 2022 г. „Никой не може да 
очаква 100% изпълнение на бюджета“, 
подчерта д-р Даков.

20% от членския внос отиват за центра-
лата на БЗС, 5% са отчисленията за Фонда 
за подпомагане, а всички останали сред-
ства остават за Районните колегии.

Бюджетът на УС може да бъде прера-
згледан и адаптиран, подобно на практика-
та на Световната дентална федерация, каза 
д-р Н. Шарков.

Новият бюджет на държавата стартира 
от 1 април 2022 г. Старият бе с продължи-
телност 15 месеца.

Писмо от РК на БЗС-Враца с предло-
жение за промяна на членския внос 

Д-р Борислав Миланов, главен секре-
тар на БЗС, запозна присъстващите с 
Писмо с вх. No 205/09.03.2022 г. от пред-
седателя на РК на БЗС-Враца, в което се 
предлага увеличение на членския внос на 
240 лв. Той изложи и аргументите на д-р 
Мартин Найденов, новоизбраният пред-
седател на УС на БЗ-Враца за това пред-
ложение.

В РК на БЗС-Враца членуват 138 ле-
кари по дентална медицина (лдм), като 
членският внос е единствената сума, коя-
то остава в колегията. РК на БЗС-Враца 
няма да може да заплати за участието на 
своите делегати за предстоящия Отчетно 
изборен конгрес на БЗС.

Колегията има закупен собствен офис 

и плаща само консумативи и заплата на 
технически секретар.

В последвалата дискусия бе припомне-
но, че последната актуализация на член-
ския внос е била през 2008 г. 

Новоизбраният председател на РК на 
БЗС-Бургас, д-р Васил Йовков сподели, 
че в районната колегия събират допъл-
нителен фонд от 40 лв., който подпомага 
социалната им политика. Те подпомагат 
членовете си при раждане на дете, смърт, 
или нетрудоспособност повече от два ме-
сеца. От основния членски внос се дават 
по 50 лв. на всеки, който посети дентален 
форум.

В последвалата дискусия се взе реше-
ния въпросът за увеличението на член-
ския внос да бъде предложен за решение 
от Конгреса на БЗС.

На стр. 2

Работен момент от засе-
данието на УС на БЗС
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ПРЕГОВОРИ  
ЗА ПОДПИСВАНЕ  
НА АНЕКС КЪМ  
НРД 2020-2022 Г.

Това бе точката, която наистина 
касае 7000 лдм. Фактите показват, 
че от миналата година досега обръ-
щаемостта е намаляла с около 40%, 
поради пандемията от коронавирус.

За 2021 г. за потреблението на 
дентална помощ са изплатени 229 
млн. лв.

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 дентал-
ни 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%. 

На базата на направените разчети 
от КРД, БЗС може да поиска увели-
чение на всички дейности до 30-32%, 
като изчисленията са точни и са на 
база на информация от Касата. В мо-
мента на провеждането на УС, НЗОК 
предлага само 11% увеличение.

Има и включена една нова дей-
ност за лечение на лица с психични 
заболявания над 18 г. под пълна анес-
тезия. Възможността за работа по 
НУР съхрани практиките и изпълни 
своята функция, но се очаква тя да 
отпадне и това да генерира евентуал-
но неизпълнение на бюджета.

Възможна е и актуализация на бю-
джета от 1 юли 2022 г., за която БЗС 
ще работи.

Ако не бъде подписан анекс за 
2022 г., то надзорът на Касата пред-
лага технически договор, който се 
подписва от министъра на здравео-
пазването и той става реалност.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН 
КОНГРЕС НА БЗС

По тази точка от дневния ред док-
ладваха д-р Николай Шарков и д-р 

Борислав Миланов.
След провеждането на УС в устав-

ния срок ще бъдат изпратени доку-
менти за Конгреса.

Пандемията предопредели един 
дълъг и труден мандат на избраното 
ръководство на БЗС.

Д-р Б. Миланов припомни регла-
ментите за провеждане на Отчетно-
изборния конгрес на БЗС. Той ще за-
почне при присъствието на две трети 
от избраните делегати. Независимо, 
че отделните РК на БЗС проведоха 
по различно време своите отчетно-
изборни събрания, те излъчиха свои-
те делегати в приетото съотношение 
1:25. Активността също има своите 
правила, подчерта д-р Миланов. 

УС гласува и прие проектът за 
дневен ред с новата дата на провеж-
дане на Конгреса.

20-ТИ ЮБИЛЕЕН 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА 

БЗС

Научният конгрес на БЗС се завръ-
ща като локация в Бургас. Той ще се 
проведе основно в залите на новия 
„Конгресен център – Бургас“.

Програмата, до момента, е с пре-
обладаваща насоченост към орто-
донтията, като са засегнати и теми 
от оралната хирургия и пародонто-
логията. Лектори от България, Брази-
лия, Германия, Португалия, Полша, 
Турция и Хърватия ще запознаят 
участниците с новостите на съвре-

менната дентална медицина. Ще се 
проведат традиционните постерна 
сесия и орални презентации, както и 
дентално-медицинското изложение.

Научният комитет и избрания Ор-
ганизационен комитет работят актив-
но по нелеката организация на този 
празник на науката за денталната 
общност. Той е и моментна снимка за 
постиженията на научната общност.

Юбилейният конгрес ще има и бо-
гата социална програма.

Той ще се проведе в новия мандат 
на УС на БЗС.

По време на Научния конгрес ще 
се състои церемонията по награжда-
ването на „Лекар по дентална меди-
цина на РК на БЗС“ за 2020 и 2021 г.

НЕОБХОДИМА Е 
КОРЕННО РАЗЛИЧНА 

ФИЛОСОФИЯ ЗА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ 

НА ЛДМ

Още на 21.07.2021 г., от 11:00 ч., в 
Аула „Магна“ на Факултета по ден-
тална медицина – Пловдив се про-
веде среща относно предложения за 
промяна на Наредба № 1 за придо-
биване на специалност в системата 
на здравеопазването и Наредба № 8 
за изискванията към лечебните за-
ведения, които извършват обучение 
на студенти и специализанти. На 
срещата участваха деканите на трите 
факултета по дентална медицина и 
представители на ръководството на 
БЗС.

Председателят на БЗС, д-р Н. 
Шарков направи кратка ретроспек-
ция на направеното до момента по 
отношение на Наредба №1 и Наред-
ба №8 от БЗС като подчерта, че БЗС 
и факултетите по дентална медици-
на вървят ръка за ръка, защото про-
блемите за специализацията трябва 
да се формулират, изчистят и решат 
съвместно.

Има отделна глава за денталната 
медицина в Наредбата, но специали-
зациите все още са затруднени. 

Защо няма акредитирани лечеб-
ни заведения за специализациите

Финансите за провеждане на спе-
циализациите са недостатъчни. Има 
два вида специализации – по дър-
жавната бройка и желаещите сами 
да финансират обучението си, за да 
могат да се квалифицират. Пътят на 
отпусканите средства, през МЗ, МУ, 
факултетите и базите за обучение е 
дълъг и е с недостиг на средства.

МЗ на практика бяга от финанси-
рането на специализациите в нор-
мален обем, подчерта д-р Св. Гачев. 
Отделят се средства за определени 

клинични специалности, а дентална-
та медицина е към неклиничните.

Това важи и за Наредба №8. Всич-
ки, които искат да бъдат бази за 
обучение трябва да платят такси на 
рецензентите, включително техните 
командировки.

Начинът на акредитация трябва да 
се промени.

РАЗВИТИЕ 
ПО КАЗУСА С 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ФИЛЪРИ В 
ДЕНТАЛНАТА 
МЕДИЦИНА

Въпросът за приложението на 
филърите на основа на хиалуро-
нова киселина в денталната прак-
тика бе разгледан на предишен УС 
на БЗС. Това бе направено във връз-
ка с Писмо от Асоциация на есте-
тичните дерматолози в България, 
изпратено до председателя на УС 
на БЗС и министъра на здравеопаз-
ването, относно извършването на 
процедури в областта на естетич-
ната дерматология от лекари по 
дентална медицина. Д-р Карачанов 
предостави Официален отговор на 
денталната асоциация за лицеви ко-
рекции в отговор на постъпило пис-
мо, вх. №174/16.03.2021 г. от сдру-
жение „Асоциация на естетичните 
дерматолози в България“, предста-
влявано от д-р Снежана Атанасова.

Пред УС бе прожектирано излъ-
ченото предаване на разследващата 
журналистка В. Ахчиева: „Красота с 
опасност за живота“, разглеждащо 
случая с пациентката В. П., която 

развива тежка инфекция след по-
ставянето на хиалурон в устните 
от благоевградския зъболекар д-р 
Цветозар Балабанов. На пациент-
ката е поставен филър от нере-
гистрираната в България марка 
Nabota. 

Разследващата журналистка успя-
ва да говори и заснеме д-р Балаба-
нов, който заявява, че не се занимава 
с вадене на зъби и няма инструменти 
за това.

Оставяме тези факти без комен-
тар.

В България все още няма регла-
мент и се внасят масово нерегистри-
рани токсини, което говори за сив 
сектор.

Професията на лекаря по дентал-
на медицина е регулирана професия. 

Техниките аз работа с хиалуронови 
филъри и ботулинов токсин на се 
изучават в учебните планове на нито 
една медицинска специалност. Те са 
обект на следдипломна квалифика-
ция, за която всеки лдм носи инди-
видуална отговорност. 

Зъболекарите трябва да разглеж-
дат използването на хиалуроновата 
киселина в контекста на стоматоло-
гичната практика с особено повише-
но внимание и отговорност.

В отговор на запитване от страна 
на БЗС е постъпило официално пис-
мо от МЗ, че тази дейност не е узако-
нена все още.

Във Франция, например, лдм имат 
по-високи нива на застраховка про-
фесионална отговорност при работа 
с хиалуронови филъри.

Въпросът с украинските граж-
дани лдм, които искат да работят 
официално на територията на 
България и денталното лечение на 
бежанците

Все още има някои неясноти за 
точния механизъм за заплащането на 
денталната помощ за бежанци от Ук-
райна, които имат статут на времен-
на закрила. 

В денталната медицина същест-
вува само казуса неотложност. При 
спешност МЗ заплаща за лечението.

Д-р Е. Атанасова, председател на 
РК на БЗС-Хасково сподели опит в 
работа с бежанци на колеги в центъ-
ра в гр. Харманли. Оказва си, че лдм, 
който работи в центъра е глобяван 
от Касата, защото бежанците в този 
център нямат нужните редовни до-
кументи.

Важно е да се отбележи, че 1% от 
населението на Украйна са носители 

на вируса на ХИВ, имат различен 
ваксинационен календар и покритие 
и е необходим задължителен триаж, 
поради опасността от коронавирусна 
инфекция.

Публична тайна е, че някои ден-
тални клиники, особено с насоче-
ност към денталния туризъм, използ-
ват украински лекари по дентална 
медицина в центровете си от години. 

Има механизъм за признаване на 
професионалната квалификация, 
който включва изпит по български 
език и полагане на държавен изпит. 
В Украйна има различни по вид и 
време на обучение дентални учи-
лища и университети, което допъл-
нително повишава трудността при 
признаване на професионалната ква-
лификация.                                      ДМ

УС НА БЗС

БЗС ПОИСКА 30% РЪСТ НА ЦЕНИТЕ  
НА ДЕЙНОСТИТЕ В АНЕКСА КЪМ НРД

Новоизбраният председател на РК на БЗС-Бургас, д-р Васил Йовков
20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се про-

веде на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална 
медицинска изложба.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната ден-
тална 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 правоучас-

тие. 
• 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 галаве-
черя!

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!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 20-ИЯ 
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 

16-18 ЮНИ 2022 Г. 

  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 кон-

грес 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

Д-р Н. Шарков, д-р 
Б. Миланов и д-р Св. 
Гачев при обсъждането 
на НРД
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ЧЕСТВАНЕ

На 11 април, поне-
делник в храма 
„Въздвижение на 
Св. Кръст Госпо-

ден“, в квартал „Лозенец“ 
в София, бе отслужена тър-
жествено архирейска света 
литургия за деня, в който 
честваме покровителя на 
православните зъболекари 
и техните пациенти - Свети 
Антипа.

Честването бе извършено 
от негово преосвещенство 
епископ Поликарп, викарий 
на Светия синод и епископ 
Белоградчишки.

Много миряни, както и 
лекари по дентална медици-
на, и членове на техните се-
мейства почетоха празника. 
Официални гости бяха: доц. 
Елица Деливерска, зам.-рек-
тор на МУ-София; проф. Ла-
ура Андреева, зам.-декан на 
ФДМ-София, доц. Елка Ра-
дева, председател на Общо-
то събрание на ФДМ-София 
и председател на редакцион-
ния съвет на вестник „Ден-
таМедика“. 

С особен интерес и пре-
клонение бяха приети мощи-
те на Свети Антипа, поста-
вени до иконата на светеца, 
дарение на ФДМ-София.

Те са дарение от предста-

вителите на Атинската епис-
копия. Самата мощехрани-
телница е изключително 
красива и въздействаща със 
своята ювелирна изработка. 

На 16 ноември 2017 г., в 
Първа аудитория на Факул-
тета по дентална медици-
на в София, те бяха дарени 
във връзка с тържествено 
отпразнуване на 75-годиш-
нината от основаването на 
факултета. Друга част от мо-
щите на Св. Антипа се нами-
рат в реликвария на Рилския 
манастир.

Мощите на светеца ще се 
пазят в храма „Въздвижение 
на Св. Кръст Господен“ до 
построяването на нов парак-
лис в двора на ФДМ-София.

Пред нас е един от най-
големите християнски праз-
ници – Великден. Преход 
от зима към пролет, от без-
силие към сила. В старите 
свети текстове пише, че ду-
хът на злобата може да бъде 
изгонен от душата на човека, 
ако следва пътя си и непрес-
танно се преобразява.

В днешните преломни, 
тежки и забързани времена 
добре би било да използва-
ме миговете на духовност за 
истинска преоценка. От вре-
мето на Свети Антипа, епис-
коп Пергамски, покровител 
на зъболекарите, устоите на 
човека остават същите. 

ДМ

ТЪРЖЕСТВЕНА АРХИРЕЙСКА 
СВЕТА ЛИТУРГИЯ ЗА ДЕНЯ 

НА СВЕТИ АНТИПА

Правителството няма 
да удължава след 
31 март 2022 г. сро-

ка на въведената в страната 
извънредна епидемична об-
становка, съобщи правител-
ствената пресслужба.

Водещо е било разбиране-
то, че след като вече близо 
две години страната се нами-
ра в извънредна епидемична 
обстановка, към настоящия 
момент ситуацията се следи 
и управлява по предвидим 
начин и не е необходимо 
ново удължаване на срока и 
запазване на ограниченията 

за гражданите и бизнеса.
Считано от 1 април 2022 

г. отпадат въведените от 
министъра на здравеопазва-
нето временни противоепи-
демични мерки на терито-
рията на страната, свързани 
с: носене на защитна маска 
за лице в закрити общест-
вени места; спазване на 
физическа дистанция; огра-
ничения в броя на лицата, 
които могат да посещават 
едновременно обекти на за-
крито; ограничения при осъ-
ществяване на присъствено 
обучение във висшите учи-

лища; забрана за свиждания 
в болниците и социалните 
услуги; изискването към ра-
ботодателите за допускане 
до присъствена работа при 
възможност на не повече от 
50% от персонала.

Към момента тече догова-
рянето на новия национален 
рамков договор с НЗОК, в 
рамките на което се обсъж-
дат възможностите за трайно 
увеличение на лекарските 
заплати и тези на медицин-
ските сестри, независимо от 
обявена епидемиологична 
обстановка.

ОТ 1 АПРИЛ СЕ ОТМЕНЯ 
ИЗВЪНРЕДНАТА ОБСТАНОВКА

На този въпрос ще 
дам отговор след 
малко.

Нека да се за-
познаем със събитията от 
последния месец. 

1. Публикувана за об-
съждане бе проект на на-
редба на Министерството 
на здравеопазването за 
преминаване изцяло към 
електронни рецепти. Про-
ектът изразява твърдата 
решимост на ръководство-
то на МЗ от следващия ме-
сец премахването на хар-
тиена такава.

Този проект се появи без 
изобщо предварително да 
е обсъждан с хората, които 
изписват рецепти – лекари и 
лекари по дентална медици-
на. Достигналата до нас ин-
формация е, че той е обсъж-
дан вътрешно ведомствено 
с колеги фармацевти. Нямам 
информация относно об-
съждане с представители на 
Българския лекарски съюз 
(БЛС), но представител/и 
на Българския зъболекарски 
съюз (БЗС) не са участвали 
в проекта за изготвянето 
на проекта на тази наред-
ба. Тук е мястото да под-
чертая, че двете съсловия 
– БЗС и БЛС, дадоха своите 
конкретни и компетентни 
становища срещу премахва-
нето на хартиената рецепта 
пред служебното ръковод-
ство на МЗ, които бяха раз-
гледани от него и одобрени. 
А тези становища са валид-
ни и до днес:
l Рецептите се изписват 

електронно за лекарства, 
които напълно или частично 
се заплащат от НЗОК. Тези 
рецепти се изписват един-
ствено и само от договор-
ните партньори на НЗОК. В 
денталната медицина 3000 
лекари по дентална меди-
цина нямат сключени дого-
вори с НЗОК. Въвеждането 
на електронната система ги 
лишава от правото им да из-
писват свободно хартиени 
рецепти при условие, че не 
използват програмните про-
дукти за работа с НЗОК.
l Голям брой колеги – ле-

кари и лекари по дентална 
медицина, които са прекра-
тили дейността си поради 
пенсиониране или други 
причини. Те няма да имат 
възможност да изписват ре-
цепти, дори на самите себе 

си и ще бъдат лишени от 
това тяхно професионално 
право!
l Много често изписване-

то на лекарства на рецепта 
се налага по спешност, но 
ако няма интернет връзка, 
ако няма компютър/лаптоп 
под ръка, особено в отда-
лечените райони, то как да 
реагира лекарят/лекарят по 
дентална медицина? Въпро-
сът ми е риторичен…
l Да не споменавам из-

писването на рецепти във 
връзка с обучението на сту-
денти по медицина и ден-
тална медицина. Например 
факултетите по дентална 
медицина не са лечебни за-
ведения!
l Факт е, че основните 

доставчици на програмни 
продукти в медицината не 
са готови.

2. Финансови параметри 
на денталните дейности за 
2022 и работата на първа 
линия на лекарите по ден-
тална медицина (ЛДМ):
l Месеци на срещи с Ми-

нистъра на финансите и не-
говите сътрудници, прего-
вори с Надзора на НЗОК, с 
ръководството на НЗОК и с 
експерти на НЗОК, изпрате-
ни десетки писма с конкрет-
ни обосновки в две основни 
направления – възнаграж-
дения за работа на първа 
линия на ЛДМ и финансови 
параметри на денталните 
дейности за 2022 по НРД 
2020 – 2022.

Какво се случва с обе-
щаните от Министъра на 
финансите възнаграждения 
за работа на ЛДМ на първа 
линия по време на панде-
мията от SARS COVID-19? 
След изчисления от страна 
на експертите от Надзорния 
съвет и обещания за възна-
граждения, резултатът е от-
каз без каквато е обосновка!
l На 15.04.2022 Управи-

телят на НЗОК разпраща 
до директорите на РЗОК 
писмо, с което ги уведомява 
за решението на Надзорния 
съвет за едностранна отмя-
на на методиката за работа 
при неблагоприятни усло-
вия, свързани с извънредна-
та епидемиологична обста-
новка в денталната помощ 
от 01.04.2022. БЗС научи за 
това писмо индиректно на 
15.04.2022. Веднага бе про-
веден спешен разговор меж-

ду председателя на УС на 
БЗС и управителя на касата. 
Накратко съдържанието на 
разговора  - недопустимо е 
съвместна методика между 
Надзорния съвет на НЗОК и 
БЗС да те се обсъди предва-
рително между т.н. партньо-
ри (извинявайте, за какво 
партньорство става дума) и 
не може да не се уведоми 
надлежно БЗС, веднага след 
едностранното решение на 
Надзорния съвет на НЗОК. 
В края на същия работния 
ден получихме образец на 
въпросното писмо, което 
заедно с гореказаното е най-
малкото възмутително и не 
дава възможност но БЗС за 
навременна и адекватна ре-
акция!
l Председателят на УС 

на БЗС учтиво отказа на по-
каната на председателя на 
Надзорния съвет на НЗОК 
за финализирането на пре-
говорите и подписване на 
Договор за изменение и до-
пълнение на НРД за 2020 – 
2022 за дентални дейности 
на 14.04.2022. Защо? Защо-
то в Договора, без прего-
вори, са поставени клаузи, 
срещу които БЗС се проти-
вопоставя.

ПРЕГОВОРИТЕ 
ПО НРД 

ПРОДЪЛЖАВАТ

И сега да отговоря на въ-
проса, който е и заглавие на 
статията. Циничен въпрос, 
нали? Но читателите са ин-
телигентни хора и сами мо-
гат да си отговорят на този 
въпрос и да решат дали уп-
равляващите здравеопазва-
нето може да продължават 
да действат по този „демо-
кратичен“ начин без участи-
ето и експертизата на БЗС, 
особено в раздел от медици-
ната, който е в периферното 
им зрение и е малко познат 
за тях!

Уверявам ви, че срещу 
този подход БЗС ще из-
ползва всички законови 
мерки за промяната му, в 
защита на десетте хиляди 
лекари по дентална меди-
цина в България! 

Д-р Николай Шарков
Председател  

на УС на БЗС

ИМА ЛИ ДЪРЖАВНО-
АДМИНИСТРАТИВЕН ПОДХОД  

В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО?
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Първият форум по 
дентална медицина, 
организиран от РК 
на БЗС-Сливен се 

проведе през 2016 г. За съжа-
ление пандемията от корона-
вирус промени не само про-
веждането на форума.

От 2017 г. форумът е на-
ционален, а периодичността е 
през 2 години.

На форум, като на форум, 
но не само. Първото присъст-
вено дентална събитие за 2022 
г. събра над 350 участници, 
пълна зала с дентални търго-
вци и изложители и интерес-
на лекционна програма. То 
бе акредитирано от БЗС с 15 
кредита.

За социалната съпътства-
ща програма на организато-
рите ще се говори още дълго, 
защото те се бяха погрижили 
наистина за всички вкусове 
и то с огромно внимание към 
детайлите. 

Официалното откриване 
събра на едно място в зала 
„Галерия“ на хотел „Национал 
палас“ кмета на града, Стефан 
Радев, председателя на об-
щинския съвет, представители 
на местните здравни власти, 
на академичните среди и чле-
нове на ръководството на УС 
на БЗС. Приветствия бяха под-
несени и от председателите на 
РК на БЗС-Шумен, домакин 
на следващия дентален фо-
рум, РК на БЗС-Пазарджик и 
РК на БЗС-Хасково.

„ДА ОТИДЕ, ТА ДА 
СЕ ПОУЧИ“

Това е резолюцията от за-
поведта, с която министъра на 
просвещението изпраща Але-
ко Константинов до Чикаго. 

Тези думи бяха припомне-
ни при откриването от д-р Н. 
Шарков, председател на УС 
на БЗС. Той призова присъст-
ващите да гледат и слушат, но 
с винаги критично настроени 
умове за някои от лекциите, 
които обаче са важни за об-
щата култура на лекарите по 
дентална медицина.

Приветствие към събрало-
то се множество от лекари по 
дентална медицина и студенти 
поднесоха също Стефан Радев, 
кмет на гр. Сливен, проф. Б. 
Йорданов, декан на ФДМ-Со-
фия и д-р Иван Данчев, пред-
седател на РК на БЗС-Сливен 
и двигател на форума. Д-р 
Данчев сподели желанието на 
колегията да подари истин-
ски празник след двете тежки 
години на изолация и липса 
на общуване. Той говори и за 

ролята на лекаря по дентална 
медицина като лекар-творец.

ЛЕКЦИОННАТА 
ПРОГРАМА

При пълна зала започна 
първата лекция от лекционна-
та програма. Тя бе изнесена от 
доц. Т. Узунов: „Бруксизъм, 
диагностика, терапевтичен 
подход и приложение на оклу-
зални шини“. 

Бруксизмът е сред бичовете 
на съвремието. Той може да 
доведе до загуба на кост при 
парадонтално заболяване. На-
блюдаван е пациент в млада 
възраст със загуба на 1/3 до ½ 
на зъбна тъкан.

Той излага на риск всички 
материали и методи на ле-
чение, които използваме във 
своята практика.

Бруксизмът е унищожи-
телна парафункция, при коя-
то несъзнателно се извърш-
ват периодични съкращения 
на дъвкателните мускули с 
конвулсивно стискане и/или 
скърцане със зъби. Редица 
епидемиологични изследва-
ния показват, че над 20% от 
изследваните лица страдат от 
бруксизъм (или бруксомания). 
Профилактиката и навремен-
ното лечение на заболяване-
то предотвратяват тежките 
увреждания на дъвкателния 
апарат, представляващи сери-
озно предизвикателство в еже-
дневната клинична практика. 
В своята богато онагледена 
и мултимедийна лекция доц. 
Узунов от ФДМ-София, се 
спря детайлно на съществува-

щата класификация на заболя-
ването в зависимост от тип и 
времетраене на мускулна ак-
тивност; теориите за етиоло-
гията и методи за диагностика 
на заболяването – клинични и 
параклинични методи.

Доц. Узунов сподели своя 
опит при профилактика-
та и своя клиничен подход 
при бруксизъм. Той подчер-
та значението на канино-
вата защита за контрол на 
ефектите на заболяването. 
Бяха показани и видовете 
шини при бруксизъм, както 
и материалите и методите за 
тяхното за изработване. Въ-
просът как да приложим ли-
цева дъга и артикулатор при 
комуникация със зъботехни-
ческата лаборатория също бе 
разгледан детайлно, особено 
при специфичните изисквания 
и планиране на шини при теж-
ки случаи на бруксизъм.

Доц. Узунов посочи и връз-
ката на бруксизма с пародон-
талните заболявания и ускоре-
ния процес на загуба на кост и 
зъби.

Трибологията е съвремен-
ната наука за изтриването на 
зъбите. Бруксизмът и неговите 
прояви може да наблюдава-
ме по време на сън и в будно 
състояние. Фармакологичният 
бруксизъм с свързан с приема 
на антидепресанти. Наблюда-
ва се и емоционално обусло-
вен бруксизъм.

Бруксизмът в будно със-
тояние е емоционално обу-
словено разстройство, като се 
наблюдава епидемия от паци-
енти с изтриване. Тук можем 
да използваме и помощта на 

хипноза и Боуен терапия, след 
разясняване на състоянието.

По негови наблюдения 1/3 
от пациентите му страдат от 
бруксизъм. Пиковете са до 6 
годишна възраст, като се на-
блюдава намаляване при 10 
годишните и рязко увеличе-
ние при 40 годишните, като с 
напредване на възрастта нама-
лява.

Диагностицирането на 
бруксизма е трудно и пра-
вилното определяне обуславя 
различна терапия. Изключи-
телно важна е анамнезата. 
Доц. Узунов представи изра-
ботен от него въпросник. Той 
обърна внимание на възмож-
ността да се използват смарт 
телефоните, поставени върху 
триножник за проследяване 
на движенията на пациента. 
Интраорален преглед, анализ 
на гипсовия модел, фотодо-
кментация, проследяване на 
движенията и дъвчене на ар-
тикулационна хартия са част 
от дейностите при пациент с 
бруксизъм и клинична сим-
потматика с изтриване на зъ-
бите.

Доц. Узунов показа резул-
тати от изследване проведено 
в Германия, според което дем-
нерализацията при пиене на 
цитрусови сокове е два пъти 
по-силна от избелването на 
зъбите. Простото решение е те 
са се приемат със сламка.

При пациент с множество 
клиновидни дефекти може да 
се касае за бруксизъм, защото 
при притискането на зъбите се 
появява стрес, който се кон-
центрира в областта на ший-
ката на зъба, където емайлът е 
най-тънък.

Използването на електро-
миограф е златен стандарт при 
определянето на диагнозата.

Използването на твърди 
и меки толерантни шини за 
бруксизъм се обуславя от нуж-
дите на пациента.

„Препарационни граници 
за изцяло керамични корон-
ки и мостове, изработени по 
CAD/CAM технологията“ бе 
лекцията на професор Анге-
лина Влахова от ФДМ-Плов-
див.

AD/CAM технологиите са 
неразделна част от съвремен-
ната естетична стоматология 
и осигуряват възможности, 

както за дизайн на временни 
и окончателни неснемаеми 
конструкции, така и за пред-
варителното им планиране. 
Лекцията представи различ-
ни видове препарационни 
граници за изцяло керамич-
ни коронки и мостови кон-
струкции, изработени по 
CAD/CAM технологията. 
По време на лекцията бяха оп-
исани протоколи за препара-
ция на зъбите за единични ко-
ронки и мостови конструкции, 
както и възможности за пред-
варително естетично планира-
не. Бяха разгледани разликите 
при изпиляване за CAD/CAM 
керамични конструкции, из-
работени монолитно (в пълен 
размер) и такива с изрязан ске-
лет и нанесени върху него ке-
рамични маси, както и разли-
ките в изпиляването на зъбите 
при снемане на дигитален (с 
интраорален скенер) и класи-
чески отпечатък. Съвремен-
ните CAD/CAM технологии 
оптимизират клиничната и 
лабораторната работа в есте-
тичната дентална медицина на 
всеки лдм.

Първата лекционна сесия 
завърши с темата „Интеграция 
на хиалуроновите филъри в 
денталната практика. Перио-
рална област“ с лектори: д-р 
Александра Манолова и д-р 
Димитър Щерев. 

Д-р Александра Мано-

лова е специалист по – ден-
тална и естетична медицина. 
Д-р Димитър Щерев работи 
в отделението по „Пластична 
хирургия“ в болница „Вита“. 

Темата на лекционния па-
нел препълни зала „Графити“, 
като имаше и седящи по стъл-
бите. Множество въпроси бяха 
зададени за борбата с болката 
и използваната анестезия при 
работа с канюла. Необходимо 
е критично отношение по те-
мата, която разширява общото 
познание на лекарите по ден-
тална медицина.

Втората сесия продължи 
при пълна зала с темите: Па-
родонтална хирургия в есте-
тичната дентална медицина“, 
с лектор: д-р Венцеслав Стан-
ков, Пловдив; „Биокерамична 
моноблок концепция“ на д-р 
Костадин Жеков, ФДМ-Плов-
див; Цялостна рехабилитация 
на дъвкателния апарат“ лек-

тор: проф. д-р Методи Аба-
джиев, ФДМ – Варна.

Отново на силен интерес 
в края на лекционния ден 
се радваше темата: „Ботокс 
– естетика и/или лечение“ с 
лектори д-р Александра Ма-
нолова и д-р Димитър Щерев. 
Те запознаха с принципите 
на действие на ботулино-
вия токсин и възможност-
ите на използването им 
при бруксизъм, бруксома-
ния и гингивална усмивка 
(Gummy smile). 

Чест прави на лектори-
те, че запознаха детайлно 
аудиторията с възможните 
усложнения, неблагополу-
чията и контраиндикации-
те при работа с ботулинов 
токсин, като подчертаха, че 
за него няма антидот, като 
такъв съществува за хиалу-
рона. 

Нови неща за всекиднев-
ната практика, това е смисъла 
на форумите, организирани 
от БЗС, това е и смисъла на 
ПМОЛДМ. Форумът в Сливен 
изпълни напълно своята функ-
ция.

Бе намерен елегантен ба-
ланс между теория, практика 
и информация от търговските 
презентации. За социалната 
програма можем само да бла-
годарим на организаторите.

Форум и то какъв!
ДМ

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН  
ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  

„СТОТЕ ВОЙВОДИ“ В СЛИВЕН

Председателят на ОС на гр. Сливен, Д. Митев, кметът Ст. Радев, проф. Б. Йорданов, 
д-р Н. Шарков, д-р Т. Антонов

Д-р Иван Данчев, председател на РК на БЗС-Сливен и д-р Екатерина Атанасова, пред-
седател на РК на БЗС-Хасково

Залата с участниците
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Анотация:
В днешно време пациентите стават все по-взискателни към ес-

тетическите резултати при заместване на липсващ зъб с имплант. 
Настоящата тенденция е за изместване от просто възстановяване 
на загубата на функция към пълно възстановяване, с което искаме 
да постигнем естествен вид на възстановяванията с импланти. За 
да изпълним напълно високото ниво на очаквания е много важно 
да подходим към имплантологията цялостно и с визия. Поставя-
нето на импланти трябва да се извършва по начин, който създава 
достатъчно пространство за протезни компоненти – протезно на-
правлявана имплантология. Въпреки това гингивалната архитек-
тура, наричана розова естетика, е един от важните фактори за пъ-
лен успех при възстановителното дентално лечение. Разработени 
са много реконструктивни хирургични процедури за постигане на 
по-добри естетични резултати на розовите компоненти. При въз-
становителните процедури е много трудно да се постигне опти-
мален баланс между белите и розовите компоненти и стабилни 
резултати, особено ако се извършват отделни процедури. Въпреки 
това за успешното преодоляване на споменатите притеснения е 

желателно протезирането и процедурите по меките тъкани да се извършват едновременно, 
още от самото начало. Протезните компоненти трябва да бъдат правилно проектирани и 
приложени в точния момент по време на процедурите за направление на меките тъкани 
чрез протезни конструкции. По този начин меката тъкан е оптимално оформена, което е от 
решаващо значение за постигане на профил с естествена форма и размер и успешни крайни 
естетически резултати.  

Д-р Матей Кулис, специалист по Протетична дентална медицина, Любляна, Словения. 
2007-2013 Следва дентална медицина в Университет по дентална медицина, Загреб, Хърва-

тия;
2013 - Дипломира се като един от най-добрите студенти в курса, DMD
2014-2015 Практикува в частна клиника като лекар по дентална медицина, Загреб, Хърватия;
От 2015- Работи в частна клиника като лекар по дентална медицина, Любляна, Словения;
2015-2018 Специализира Протетика в обучаваща програма към Университетска клиника 

Загреб, Хърватия;
От 2017-до момента Магистърска степен по Орална имплантология в Университет по ден-

тална медицина, Загреб, Хърватия;
От 2018 - Специалист по Протетична дентална медицина в Университетска клиника Загреб, 

Хърватия;
От 2019-до момента Работи в частна клиника като лекар по дентална медицина, Любляна, 

Словения;
2016-до момента Назначен за Експерт и водещ на практически курсове за търговски марки:
- 3П ESPE, 2016-2021;
- Имплантни системи Bego; от 2019-до момента
- Komet, 2020-до момента;
- VPI cervico, 2021-до момента;
- Ivoclar Vivadent, 2022-до момента.
2017-до момента Лектор на национални и международни курсове и конгреси;
2019- Първа награда за презентация на постер на Международния конгрес Quintessence, 

Загреб, Хърватия, Октомври 2019 г.
2019- Лектор за търговски марки на GlaxoSmithKline (Sensodyne, Paradontax); продукти за 

последваща грижал

Д-р Матей Кулиш
Специалист по 
Протетична  
дентална медицина
Словения

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.

Анотация
Болката е неприятно усещане и емоционално преживяване, обик-

новено свързано с увреждане на тъканите. Целта му е да предизвика 
реакция в човешкия организъм и така да предотврати по-нататъшно 
увреждане. Болката е много тясно свързана с денталната медицина и 
елиминирането  ѝ е наша обща цел.

Зъбният кариес и пародонталните заболявания са най-често среща-
ните орални заболявания, свързани с различно ниво на болка, остра 
или хронична. В устната лигавица се развиват различни лезии и забо-
лявания, които изразяват разпознаваеми признаци и симптоми, докато 
други орални заболявания протичат безсимптомно и затрудняват лека-
ря по дентална медицина при диагностиката.

Лигавичните заболявания имат различни етиология. Везикулобу-
лозни лезии, причинени от херпесен стоматит, мултиформена ерите-
ма, пемфигус, булозен пемфигоид, системни заболявания като болест 
на Крон, кандидоза, алергии и синдроми напр. Адамантиадис-Бехчет 
често плашат пациентите и ги водят в денталната практика.

От друга страна, оралните лезии, пигментирани в черно или кафяво, като злокачествен меланом 
и преканцерозите, чиито изява са червени лезии напр. еритроплакия и бели лезии напр. левкопла-
кия, много често не се разпознават като опасни от пациентите,  и в резултат на това гореспомена-
тите състояния представляват реална опасност за техния живот.

Нашата цел е да се опише тежестта на лезиите, които потенциално могат да имат като резултат 
злокачествени промени, като общата характеристика е липсата на болка, поне в ранния стадий.

Като заключение можем да кажем, че болката често пъти помага и води пациента при лекар 
по дентална медицина, както и че липсата на болка не винаги означава, че пациентът е в добро 
здраве. 

Наша отговорност е да бъдем добре образовани, да продължаваме да се обучаваме и да препо-
ръчваме на пациенти си да се преглеждат веднъж седмично сами у дома и да посещават два пъти 
годишно своя лекар по дентална медицина, за да се избегне развитието на заболявания, които са 
опасни за живота им.

Доц. д-р Антонис Калифатидис е роден в Солун, Гърция през 1969 г. Изучавал е дентална ме-
дицина в Университета „Аристотел“ в Солун и е завършил през 1994 г. Завършил е следдипломна 
магистърска програма по Консервативно зъболечение през 1996 г. От  2001 г. е член на катедра-
та по Орална Патология във Факултета по Дентална Медицина в гр. Солун, където завършва 
следдипломно обучение и придобива образователна степен доктор през 2008 г. Той е клиничен и 
научен сътрудник в катедрата по Орална Патология и е изнесъл редица лекции. Владее английски 
и немски език. Съветник е към Гръцката Дентална Асоциация и е представител на Гърция в ERO.

ТРЯБВА ЛИ ДА БОЛИ? БОЛКАТА ЛИ Е 
КРИТЕРИЯТ, ПО КОЙТО ОПРЕДЕЛЯМЕ 

ТЕЖЕСТТА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕКИТЕ 
ТЪКАНИ ОТ ПРОТЕЗИ – УСПЕШНИ ЕСТЕТИЧНИ 

РЕЗУЛТАТИ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА

 МИНИ-ИМПЛАНТИ В  
ОРТОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ

АНТИБИОТИЦИ В ЕНДОДОНТИЯТА

Доц. д-р Антонис 
Калифатидис, ддм
Гърция

Анотация:
Мини-имплантите са една от най-успешните технологии, въве-

дени и широко използвани в ортодонтското лечение, като укрепва-
не на анкерирането. Може да се използва за лечение на различни 
видове неправилни оклузии, с подобрение на границите на дейст-
вие, като в ерата на мини-имплантите, механичния подход трябва 
да бъде преразгледан. В тази лекция ще покажем как мини-им-
плантите могат да улеснят нашето ортодонтско лечение в случаи 
на дистализация, интрузия, ретракция, ротация и други клинични 
ситуации.

Проф. д-р Андерсон Мамеде, Доктор по ортодонтия, Бразилия
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 Модален факултет в Бело Оризонте;
- Провеждане и координиране на лекции и курсове в Бразилия;
- Координатор на курсове по ортодонтия и дентално-лицева ортопедия в Турция и САЩ;
- Професор, провежда курсове по ортодонтия и дентално-лицева ортопедия в Турция;
- Научен съветник на Ortho Science Journal;
- Гост-лектор на няколко дентални конгреса в Бразилия, Турция и Египет;
- Координатор на софтуерен превод за СТ сканиране INVESALIUS на турски език;
- Автор на патент BR1020140102345 за ново скелетно ортодонско анкерно устройство.

Проф.  
д-р Андерсон Мамеде
Доктор по ортодонтия
Бразилия

Анотация
Широката употреба на антибиотици е възможно да причини ан-

тибиотична резистентност към бактериалните щамове. Това също 
е важно по отношение на оралната микробиота и използването на 
антибиотици за справяне с орални и зъбни инфекции. Целта на 
тази лекция е да се направи преглед на настоящата литература за 
индикациите и противопоказанията за употреба на антибиотици и 
да се дадат някои препоръки за предотвратяване на прекомерната 
употреба на антибиотици. Ендодонтските инфекции, водещи до 
пулпит, апикален периодонтит или апикален апсцес, са полими-
кробни, включващи комбинация от грам-положителни, грам-от-
рицателни, факултативни анаероби и строги анаеробни бактерии. 
Повечето ендодонтски инфекции са ограничени в зъба и могат да 
бъдат успешно управлявани, чрез лечение на кореновите канали. 
Антибиотиците са ненужни при необратими пулпити, некротична 
пулпа и локализирани остри апикални абсцеси. Въпреки това, ко-
гато има системно заболяване и бързо и дифузно разпространение 

на инфекцията, антибиотиците могат да се използват като допълнение на лечението на ко-
реновите канали. Използването на локални антибиотици по време на лечение на коренови 
канали не е подкрепено от доказателствата. Предотвратяването на бактериално замърсяване 
при травматични наранявания, особено при авулзия, влияе върху прогнозата за засегнатите 
зъби. Настоящите насоки препоръчват системна антибиотична терапия на пациенти с авул-
сия на постоянен зъб, който ще се реплантира. При други травматични наранявания, като 
фрактури или луксация, не е необходимо прилагане на антибиотик. При здрави индивиди 
всяка бактериемия, генерирана от ендодонтско лечение, бързо се отстранява и не причинява 
усложнения, но антибиотиците трябва да се предписват на пациенти със системни забо-
лявания с компрометиран имунитет  или пациенти с инфекциозен ендокардит, протези на 
сърдечни клапи или скорошна смяна на протеза на ставите.
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Сигурно всеки от нас, кога-
то чуе за нитрати, ги асо-
циира с вредности. Те са 
много разпространени в 

околната среда. Част са от азотния 
цикъл, който е от огромно значе-
ние за живота. Натурални съставки 
са на растенията и главен източник 
на азот, необходим за растежа им. 
Нитратите се използват основно в 
селското стопанство за наторяване 
с минерални торове и в хранител-
но-вкусовата промишленост като 
консерванти. Количествата, в кои-
то нитратите се срещат в растени-
ята варират в зависимост от вида, 
температурата на растеж, слънче-
вата светлина, осветеността, влаж-
ността и нивото на азот в почвата. 

Има храни, които са склонни 
към акумулирането на голямо ко-
личество нитрати - спанак, цвекло, 
зеле, броколи, моркови и зелени-
те листни растения. Допустимата 
нитратна доза за възрастен човек 
е 5 милиграма на килограм тегло 
дневно, като допустимото днев-
но количество е до 500 милигра-
ма, а допустимото количество на 
нитрати в питейната вода е до 50 

милиграма на литър. Симптомите 
на отравяне с нитрати са гадене 
и повръщане, разстройство, при-
дружено с болки в корема, кожни 
обриви, зачервяване, сърбеж, ли-
шейовидни образувания. Възмож-
ни са оплаквания от главоболие, 
нарушено зрение, метхемоглоби-
немия, нарушаване функциите на 
щитовидната жлеза, изтръпвaне на 
различни части на тялото. Водата 
и по-специално минералната вода 
може да съдържа значително коли-
чество нитрати, особено когато е 
до оттичащите се води от наторени 
полета. Консумираните нитрати от 
възрастното население в САЩ и 
Европа в 80% произтичат от зелен-
чуци, а 10-15% от водата.

Лошите ефекти не са обаче един-
ственото свойство на нитратите. 
Полезният им ефект се дължи на 
превръщането им в азотен оксид, 
който има многобройни ефекти, 
които биха могли да бъдат и полез-
ни.

В човешкия организъм нитра-
тите, след абсорбция в стомаш-
но-чревния тракт, чрез кръвта 
достигат слюнчените жлези, къ-
дето се секретират и частично се 
редуцират до нитрити от оралната 
микрофлора и най-вече от факул-
тативните анаероби. Има пряка 
зависимост между количеството 
на поетите нитрати и количество-

то на нитратите и нитритите в 
слюнката. Способността на орал-
ната микрофлора да редуцира ни-
тратите до нитрити е зависима от 
възрастта. Слюнчените нитрити 
нарастват от 1 ppm при деца над 
6 месеца, до 7 ppm при възрастни. 
Нитритите могат да се редуцират 
до азотен оксид (NO) в кисело-
то стомашно съдържимо, както и 
в устата при ниски стойности на 
рН. Някои орални бактерии (S. 
salivarius, S. mitis и S. bovis) могат 
да допринесат за продукцията на 
NO в човешката слюнка. Образу-
ването на NO от бактериите става 
при неутрални стойности на рН, 
като се счита, че точно тези окси-
ди допринасят за антимикробните 
свойства на слюнката!

Един от продуктите на нитрати-
те от метаболизма на микрофлора-
та в устната кухина и в червата, са 
много по-силно токсичните нитри-
ти, които притежават канцероген-
ни свойства. Освен че възпрепят-
стват пренасянето на кислород до 
клетките от кръвта, при попадане 
в стомашно-чревния тракт нитри-
тите се съединяват с амините – 

вещества, съдържащи се в дима и 
някои хранителни продукти като 
яйца, бира, зеленчуци, и образуват 
канцерогенните нитрозамини. Те 
разрушават определени витамини 
и разстройват функциите на щито-
видната жлеза. 

Нитратите сами по себе си са 
токсични, само когато нивата им са 
по-високи от природните в храни-
те. Като се превърнат в нитритни 
йони, нитратите могат да предиз-
викат превръщането на кислород–
пренасящото желязо в кръвта в 
метхемоглобин. Метхемоглобинът 
е неспособен да пренася кислород, 
а резултатното състояние е метхе-
моглобинемия, характеризираща 
се с цианоза.

А освен от хранителни източ-
ници, нитрати се синтезират и в 
човешкия организъм. Изследвания 
установяват, че при някои диети се 
отделят до пет пъти повече нитра-
ти в урината отколкото поглъщаме. 
Ендогенният нитратен синтез про-
дължава независимо от промен-
ливият диетичен нитратен прием. 
Нитратите се абсорбират в стомаха 
и тънките черва.

При перорално приложение на 
нитрати, най-висока плазмена кон-
центрация се достига след около 
един час от приема. Около 25% от 
пероралното натоварване с нитра-
ти се отделя от слюнчените жле-
зи, а слюнчената концентрация на 
нитрати е около десет пъти пове-
че тази на плазмата. Част от тези 
слюнчени нитрати се намалява от 
факултативни анаеробни бакте-
рии, които се намират по повърх-
ността на езика. Тези бактерии 
използват нитрати при липса на 
кислород и произвеждат нитрити 
като страничен продукт. Според 
други проучвания концентрацията 
на нитрити в слюнката е хиляда 
пъти по-голяма, отколкото в плаз-
мата в гладно състояние. Малко 
количество нитрити се редуцира 
от бактерии или при ниско рН, но 
повечето се поглъща и реагира със 
стомашната киселина за производ-
ство на сложна смес на азотни ок-
сиди, включително азотна кисели-
на, азотен оксид, азотен диоксид, 
двуазотен триоксид. На мястото, 
където нитрати се преобразуват до 
нитрити е първата защитна линия 
срещу патогенни бактерии. Нитри-
ти произведени на гърба на езика 
от бактериална редукция до азотен 
оксид в кисела среда, генерирани 
от плакови бактерии след въгле-
хидратна диета, дава за резултат 
автодеструкция на киселиннопро-
дуциращите микроорганизми.

ПАРОДОНТИТ

Aurer А. и сътр. през 2001 година 
установяват, че пациенти с паро-
донтити имат значително по-малко 
азотен диоксид в слюнка, отколкото 
здравите; Слюнката от паротидна-
та жлеза съдържа по-малко азотен 
диоксид, отколкото слюнката от 
сублингвалната жлеза или общата 
слюнка; Локалната продукция на 
азотен оксид намалява при пациен-
ти с пародонтити, като този ефект 
е много подчертан при по-тежките 
пародонтални заболявания. Друго 
проучване изследва пациенти с раз-
личен по тежест пародонтит и съ-
държанието на нитратна и нитрит-
на редуктазна активност измерени 
в слюнка и гингивална течности. 
При пациенти с пародонтит, в срав-
нение със здрави, слюнката показва 
тенденция за намаляване нитрат-
ната концентрация. Нитратната 
редуктазна активност отчетливо 

намалява в ремисиите на лекия па-
родонтит и се повишава в периоди 
на обостряния.

Силно повишените концентра-
ции на нитрати и нитрити са свър-
зани с тежък пародонтит. Изследо-
ватели считат, че сборните нитрати 
може да служат като потенциален 
биологичен маркер за откриване 
и проследяване тежестта на паро-
донтит. Пародонталното лечение 
индуцира клинично подобрение 
и намаляване нивата на нитрати и 
нитрити. Слюнчените нитрати и 
нитрити са увеличени при паци-
енти с пародонит и биха могли да 
бъдат свързани със защитни меха-
низми. Проучване показва, че при 
пациенти положителни за нитрати, 
злоупотребата с цигари е по-голя-
ма. Тези пациенти имат по-често 
екстрахирани зъби, както и нива-
та на кръв и белтък са по-високи 
в сравнение с тези без нитрити в 
слюнката. Стойности на PBI и OHI 
са по-високи при пациентите нега-
тивни за нитрити, като при тях по-
често се наблюдават протезирани 
зъби. Наличието на нитрити в ус-
тата е свързана с по-добра орална 
хигиена и по-слабо възпаление на 
венечните папили. Нитритите ин-
хибират както ендогенното, така и 
екзогенното производство на кисе-
лина в зъбната плака. 

КАРИЕСИ

Едно изследване от 2004 го-
дина сравнява количеството на 
Streptococcus mutans и Lactobacillus 
spp. и броя на кариесите при деца. 
Наблюдава се значително намаля-
ване на кариозността при паци-
енти с високи нива на слюнчени 
нитрати. Продукцията на нитрити 
от слюнчените нитрати, от комен-
салните нитрат-редуциращи бакте-
рии в устата, намалява растежа на 
кариесогенните бактерии.

При изследване на рН на слюн-
ка се установяват по-високи стой-
ности при наличието на нитрати 
и нитрити, докато при контроли с 
липса на нитрати и нитрити, рН е 
с по-ниски стойности. Тези данни 
показват, че се потиска киселинна-
та ферментация или се увеличава 
алкалната продукция и така се на-
малява киселинността на слюнка-
та. Всичко това дава основание на 
H. Li и сътр. да посочат слюнчени-
те нитрати като възможен фактор, 
намаляващ киселинността в устна-
та кухина, а оттам и възможността 
за развитието на кариозни лезии. 
Растежът на Streptococcus mutans, 
основен патоген на зъбния кари-
ес, се потиска при наличието на 
физиологични количества нитри-
ти (приблизително 0.2 mmol/L) в 
слюнка.

Редица иследвания показват, 
че нитритите в слюнката in vitro 
имат цитолитичен и цитостатичен 

ефект върху някои основи пато-
генни микроорганизми в устата 
(Streptococcus mutans, Lactobacil-
lus acidophilus, Porphyromonas gin-
givalis, Capnocytophaga gingivalis, 
Fusobacterium nucleatum и Candida 
albicans). 

Автори препоръчват приложе-
нието на нитритите в състава на 
води за уста за лична орална хиги-
ена. Нитритите, при концентрация 
от 20 до 200 mmol/L, имат бактери-
цидно и анти-ацидогенен ефект по 
отношение на S. mutans, докато по-
ниските концентрации на нитрити 
и всички концентрации на нитрати 
са неефективни. 

Сигнификантно намаляване на 
кариеса е установено при пациен-
ти с високи стойности на слюнче-
ните нитрати и висока способност 
за редукция на слюнчени нитрати. 
Производство на нитрити от слюн-
чените нитрати може да ограничи 
растежа на кариесогенни бакте-
рии в резултат на производството 
на антимикробни азотни оксиди, 
включително азотен оксид. Нитри-
тите може да са ефективни за пре-
дотвратяване на кариес, тъй като 
допринасят за хомеостазата на рН 
в плаката, като противодействат на 
излишното подкиселяване.

Едно изследване от 2019 година 
предлага нитратите да бъдат из-
ползави като пребиотик за орално 
здраве. Нитратите не влияят на 
растежа на биофилма по зъбите, 
но намаляват производството на 
лактат, като същевременно пови-
шават pH. Те намаляват количе-
ството на бактерии, свързани с 
кариес (Streptococcus, Veillonella 
и Oribacterium) и други микроби 
свързани с халитоза и пародонтит 
(Porphyromonas, Fusobacterium, 
Leptotrichia, Prevotella и 
Alloprevotella).

ОРАЛНИ ЛЕЗИИ

Теория гласи, че нитритите 
участват като медиатор в етиопа-
тогенезата и протичането на лихен 
планус и рецидивиращите афти. 
Въпреки многобройните етиоло-
гични фактори, истинска етио-
патогенеза на тези състояния, все 
още не е установена. Проучване 
разкрива значителното увеличение 
на слюнчените нитрати и нитрити 
при пациенти с орална кандидоза, 
като авторите считат, че това е част 
от защитната реакция на органи-
зма.

ЕФЕКТИ 
ВЪРХУ ОБЩОТО 

ЗДРАВЕ

Азотният оксид има способност 
да подобрява кръвообращението 
на стомаха, защитавайки от гас-
трит и язва, както и от действие-
то на някои лекарства. Нитратите 
и нитритите понижават кръвното 
налягане, подобряват циркулаци-
ята, тромбоцитна и ендотелната 
функция, повишават защитата 
срещу исхемия, подобряват усло-
вията при физическо натоварване, 
увеличават защита срещу стомаш-
но-чревни инфекции, защитават 
срещу кожни инфекции, предпаз-
ват сърцето. Повишеното ниво на 
азотен оксид води до понижение 
на вредното въздействие на холес-
терола. Организмът има нужда от 
повече азотен оксид при хиперто-
ния, наднормено тегло, нарушение 
на обмяната на липидите, диабет, 
атеросклероза, болести на кръво-
носните съдове, пушене, както и 
при напреднала възраст. 

Владимир Панов

НИТРАТИТЕ И ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ
Допустимата нитратна доза за възрастен човек е 5 милиграма на килограм тегло дневно, като 
допустимото дневно количество е до 500 милиграма, а допустимото количество на нитрати в 

питейната вода е до 50 милиграма на литър
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Мероприятието на РК на 
БЗС-Варна съвпадна 
по време с 20.03. – Све-
товния ден на оралното 

здраве, началото на края на COVID 
пандемията, надяваме се и 24-тия ден 
от началото на войната в Украйна. 

Животът продължава и осъщест-
вяването на форума, макар и онлайн, 
го доказва. Техническите проблеми, 
които ни създаде пощата на АБВ, в 
началото на събитието, малко изнер-
виха обстановката и създадоха техни-
чески трудности за организаторите. 
Потребителите им получиха линко-
вете за връзка със закъснение. Про-
блемите, обаче са за това - за да бъдат 
преодолявани.

Участниците бяха поздравени от 
проф. д-р Стефан Пеев - Декан на 
ФДМ на МУ-Варна и д-р Николай 
Шарков - председател на УС на БЗС.

Лекционният курс започна с 
,,Многоетапен подход за имплантно 

възстановяване на случаи с напред-
нал костен дефицит в естетичната 
зона“- проф. д-р Пеев. Преди из-
ложението Деканът отчете нуждите 
на европейските и български общо-
практикуващи зъболекари да ползват 
имплантите като средство за преодо-
ляване на обеззъбяването. Отбеляза, 
че имплантологията ще бъде въведе-
на като предмет в целия Европейски 
съюз.

В изложението на материала лек-
торът мина през стъпките, които чер-
таят успеха: 1. Диагностика и плани-
ране 2. Подготовка – изкореняване на 
всички плак-индуцирани възпалител-
ни процеси. 3.Подбор на подходящ 
имплант. 4.Триизмерно позициони-
ране 5. Мекотъканна и костна аугмен-
тации. Лекторът отбеляза фиброзната 
инкапсулация на графта, разграничи 
ниска и висока скорост на резорбция 
на изкуствената кост.

Вторият ни лектор – доц. д-р То-

дор Узунов – ръководител на кате-
дра Протетична дентална медици-
на на ФДМ на МУ-София. Тема: 
„Безметални възстановявания 
– новият протетичен стандарт“. В 
лекцията се изясниха индикациите за 
използване на безметални материали 
в зависимост от техните механични 
и естетични качества. Има все пове-
че информация за стъклокерамика и 
циркониев диоксид. Бяха показани 
препарационни техники за обвивни 
корони, онлеи и овърлей възстановя-
вания, както и протокол за цименти-
ране.

Третата лекция беше на проф. д-р 
Цветан Тончев „Коронавирус-асо-
циирана мукормикоза – дентални 
и орофациални усложнения“, която 
беше в обедно време и предизвика 
дълбок размисъл. Проф. Тончев при-
ложи много нагледен фотоматериал 
и запали лампичката на вниманието 
относно коварните пост-COVID ус-

ложнения. От октомври 2021 г. досега 
имат 6 случая в Отделението по лице-
во-челюстна хирургия в гр. Варна.

В ранния следобед обстановката 
беше разведрена от цветистия език 
на проф. д-р Христо Кисов. Раз-
глеждайки „Най-често допусканите 
грешки при протетично лечение 
с цели протези“. Проф. д-р Кисов 
представи с много свежи попадения 
материала. В мотивацията за добро 
лечение професорът отбеляза, че 
липсата на зъби и протези е рисков 
фактор за Алцхаймер и деменция. 
Не забрави заветите на проф. Боя-
нов и проф. Балабанов. “Временните 
успехи са по-опасни от временните 
неуспехи.“ С тази мисъл на Мусаши 
онагледи нашата професия. Неговото 
пожелание за една по-добре заплате-
на, по-добре оценена професия, пре-
дизвика благодарност у слушащите.

Последната лекция беше на д-р Ро-
сен Венелинов, варненски зъболекар, 

който има своя практика, в която се 
занимава с ендодонтия и протетика. 
В последните години често е лектор 
на дентални форуми в България и 
чужбина. Темата беше „Композит 
или порцелан за всеки ден“. Вари-
ации на едно и също лечение – въз-
становяване с фотокомпозит, комби-
нирано възстановяване с композит 
и порцелан, пълно възстановпване 
с порцелан или циркониев диоксид, 
възстановяване „ОpaL“ с корони/фа-
сети. Лекторът обърна внимание на 
парафункциите, работата с кофердам, 
определянето на цвят и ред на изра-
ботка по сектори.

Стриймингът на WebOPS ре-
гистрира 147 постоянни зрители при 
83% гледаемост. Общо са изгледани 
725 ч. 

Следват форумите: Сливен, Шу-
мен и Бургас. До нови срещи!

Д-р Н. Читалова председател на 
УС на БЗС- Варна

29.04.2022 Г., ПЕТЪК

09:00-10:00 Регистрация
10:00-10:30 Откриване
10:30-11:30 50 години катедри Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия
11:30-12:15 Индивидуално изработени титаниеви мрежи за костна аугментация.  
  Лектор: Алесандро Куки, дм (Италия) (on-line)
12:15-13:00 Обедна почивка
13:00-13:45 Пре-дезинфекция и почистване на инструменти:  
  важни стъпки за гарантиране на  стерилизацията.  
  Лектор: Кристиан Стемпф (Франция) (on-line)
13:45-14:00 Търговска презентация  
14:00-14:45 Мениджмънт на прясна постекстракционна алвеола - 
  резюме за начинаещи. 
  Лектор: Камила Пекора (Италия) (on-line) 
14:45-15:00 Търговска презентация  
15:00-15:45 Търговска лекция на фирма „БУЛДЕНТ“: 8 стъпки към 
  перфектна профилактика и лоялни пациенти. 
  Лектор: Д-р Борис Раденков, (МУ - София) (присъствено)
15:45-16:00  Търговска презентация  
16:00-17:00 Среща на поколенията – 
  50 год. Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия  (присъствено)
17:00 -  Коктейл

30.04.2022 Г., СЪБОТА

9:00-10:30 Оралната и лицево-челюстна хирургия – за пътя, болестите и 
отговорностите. 
Лектор: проф. Павел Станимиров, дм (ФДМ – София) – присъствено 

10:30-10:45 Търговска презентация
10:45-11:30 GBR - хоризонтална и вертикална костна аугментация – 

предизвикателства и перспективи. 
Доц. Иван Ченчев, дм (ФДМ – Пловдив) – присъствено 

11:30-12:15 Образователни предизвикателства в денталната медицина по време 
на пандемия COVID-19 (on-line). Лектор: проф. Andreea Didilescu, 
дм, А.Танку, Л. Йосиф, М.Имре (Университет по медицина и фармация 
”Карол Дивила”, Букурещ, Румъния) - on-line 

12:15-13:00 Обедна почивка
13:00-13.45 Устойчивост в денталната практика. Настоящи тенденции. Проф. 

Марине Имре, дм, Проф. Ана Мария Танку, дм (Университет по 
медицина и фармаця ”Карол Дивила”, Букурещ, Румъния) - on-line 

13:45-14:30 Търговска лекция на фирма „ДЕНТАТЕХНИКА“: Дигитални 
решения в стоматологията. Интраорално сканиране и планиране с 
3Shape Trios. Лектор: инж. Мартин Горидков (присъствено)

14:30-14:45 Търговска презентация  
14:45-15:30 Нови възстановителни материали: изследвания и практика. 

Лектор: Проф. Вера Стояновска, дм (Европейски университет, Скопие, 
Северна Македония) – on-line 

15:30-16:15 Водите за уста и денталното здраве. 
Лектор: Доц. Благовеста Янева, дм, (ФДМ-Пловдив) - on-line

01.05.2022 Г., НЕДЕЛЯ

9:00-10:30 Орални презентации – 8 (on-line)
10:30-10:45 Рекламна пауза (on-line)
10:45-11:30 Орални презентации – 4 (on-line)
11:30-13:00 Постери – 15 (on-line)

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ 
(акредитирани по кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС)

29.04.2022 г., петък

9:00-16:00 Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, 
материали и техника.  
Доц. Иван Ченчев, дм, Д-р Василена Иванова, дм
9 кредита

9:00-17:15 Адхезивни стратегии при композитни възстановявания – клинични 
решения и техники на приложение
Проф. Нешка Манчорова, дмн
12 кредита

01.05.2022 г., неделя

9:00-17:15 Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания 
– надеждност и дългосрочност
Проф. Нешка Манчорова, дмн
12 кредита

9:00-17:00 Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски 
случаи.
Доц. Георги Томов, дм, д-р Костадин Георгиев, дм
12 кредита

За повече информация, регистрация и записване: https://centerpodem.com

КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ БЪДЕ АКРЕДИТИРАНО ПО ПМОЛДМ НА БЗС!

Информация за участие в Конгреса: 
Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; еmail: ssbplovdiv@abv.bg 
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие. 
За студенти – без такса правоучастие.
За ЛДМ с второ членство в РК – Пловдив – 30 лв.;
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка: 
Банка ДСК, клон гр. Пловдив
BIC: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000002615567
Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив,
както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / 
намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта. Моля да имате 
предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една дебитна или кредитна карта, е 
необходимо да го направите последователно за всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл. 

ВАЖНО: Записването за всички участници / с такса или без такса /, става ЕДИНСТВЕНО чрез 
сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com чрез бутона, който ще видите: 
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС «НАУКА И ПРАКТИКА - 
РЪКА ЗА РЪКА». 

Моля да имате предвид, че конгресът ще бъде присъствен, с богата търговска изложба в петък 
и събота, със заявили участие 23 утвърдени в денталния бранш фирми. Максималният обем 
от кредити за мероприятието ще се предоставя срещу чекиране с членската карта и в деня на 
регистрацията, и в събота. В петъчния ден, от 17.00 часа, Ви каним на традиционния коктейл, 
който ще се състои на 2-ия етаж, във фоайето пред катедра „Ортодонтия“ и прилежащата тераса 
до него. Ще се радваме след пандемията да се видим на живо. За тези, които не успеят да дой-
дат на място, е предвидена възможност за онлайн участие в конгреса с необходимото проследя-
ване по време за прослушани лекции.

ПЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС 
„НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА ”

Факултет по дентална медицина – Пловдив съвместно с Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Пловдив
29 април – 1 май 2022г., Хибридно провеждане на конгреса - Програма

Седми регионален форум по дентална медицина "Варна Дент" в онлайн формат 

ВРЕМЕННИТЕ УСПЕХИ СА 
ПО-ОПАСНИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ НЕУСПЕХИ
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Забраните за Ковид 19 в Шве-
ция паднаха през февруари 
2022 г. С доста труд веднага 
си резервирахме места в На-

ционален парк Абиско, намиращ се 
в най-северната част на страната. 
Излитането ни бе съпроводено от 
началото на войната в Украйна. Ес-
тествено радостта на шестимата с 
водач Павел Нанков бе помрачена. 
Чувствахме се виновни. Пред кого - 
не мога да определя.

Не разбирам коя е тази кауза, в 
името на която се губят човешки 
животи. Не е ли ясно, че когато уми-
рат хора, никой не е в правото си. 
Невиждането на бъдещето води до 
страх. Страхът се лекува с разбира-
не. Как да разбера политиците?

Цял живот лекувам в името на 
биологичното равновесие и цялост 
на човешкия организъм. Едно малко 
парче желязо го поваля и превръща 
в нищо. Очаквах светът да се обе-
дини в името на прогрес и проспе-
ритет. На практика се разединява и 
търкаля по нанадолнище.

Все пак излетяхме. Няма да раз-
казвам за Стокхолм, за моста между 
Швеция и Дания, за скандинавски 
и северни страни… Г-жа Емилия 
Караянева има много хубава статия 
във вестник „Дентамедика“ - бр. 
9. от 21г. със заглавие ,,Искрящата 
светлина на Скандинавия“. Който 
желае, вече я е прочел.

,,ЗОРА НА СЕВЕРА“

Моята цел е природният феномен 
северно сияние в Северното полу-
кълбо. На латински Aurora Borealis. 
В превод ,,Зора на Севера“. Разбира 
се, има и Aurora Australis, над юж-
ния полярен кръг. Само че Антар-
ктида е малко далеч от нас. То, не 
че Швеция е близо, но все пак е по-
поносимо.

Причината за природното явление 
е слънчевата дейност. В слънчевата 
атмосфера преобладава водородни-
ят състав. От най-разредения вън-
шен слой непрекъснато се откъсват 
електрони и протони. Този поток из-
тича в Космоса като слънчев вятър. 
Част от него достига Земята. Земно-
то магнитно поле е най-силно в по-
лярните области. Срещата на слън-
чевия вятър и земната атмосфера 
под действието на магнитното поле 
предизвиква многоцветно сияние на 

атмосферните газове.
Спектралният анализ на жълто-

зелената феерия измерва дължина 
на вълната 0,5577 µm. Червената 
светлина – 0.6350 µm, дължи се на 
кислорода в разредените горни сло-
еве на атмосферата. Азотът придава 
синьовиолетовия цвят на сиянията.

Вълшебната магия на небесните 
танцуващи светлини е дар за сети-
вата. Търсената среща с избухващия 
букет от светлини е утвърждаване 
на човешкия стремеж към Космоса, 
към безкрайността, към малко по-
знатото.

На всеки 11 години дейността на 
Слънцето се засилва и слънчеви-
ят вятър достига своя максимум. В 
този период полярните сияния са 
неописуемо живописни. За тези, 
които ще потеглят към полярните 
полета на Земята, най-удачни ще 
бъдат 2024/2025 година. Дай Боже, 
да няма война!

Интересни факти: 1.По време на 
Втората световна война през 1941г 
полярно сияние огряло небето над 
Вашингтон. Настъпила паника. 
Американските столичани го взели 
за начало на немско въздушно напа-
дение.

През 1945г. над Варна също блес-
нало сияние в огнени цветове. Вар-
ненци го взели за отблясъци от ог-
ромен пожар. Защо човек е устроен 
първо да мисли за най-лошото?

2. Научните изследвания започват 
в края на 9 век от Ларс Вегард.

3. Сиянията възникват в овални 
зони разположени на 23 градуса от 
геомагнитните полюси. Обсега е 
определен като овала на полярното 
сияние. Ширината му е до 660 км. 
Това е земята на ескимосите или 
лапландците. 

4. Интензивността на сиянията 
се измерва с т.н. коефициент на яр-
кост /IBC/ или в балове. Приети са 4 
бала. Сияние от първи бал е равно 
по яркост на Млечния път, а от чет-
върти - на пълната Луна.

5. Явлението се придружава от 
геомагнитни бури: трептене на 
стрелката на компаса и изменение 
на интензитета на земното магнит-
но поле. След завършека настъпва 
нормално състояние.

6. Най-често сияние и магнитна 
буря се наблюдава едно денонощие 
след преминаване на големи петна 
през централния меридиан на Слън-
цето.

7. Сатурн и Юпитер с по-силните 
си магнитни полета имат по-ярки 
полярни сияния. Сведенията са от 
космическия телескоп Хъбъл.

8. Сиянията са на 90-100 км над 
земната повърхност.

9. Aurora Borealis присъства в ми-
тологията на всички северни народи. 

Най много харесах финландската 
легенда: по снежните склонове тича 
полярната лисица. Опашката й се 
отърква по планинските вериги, по-
крити с много дебела бяла покрив-
ка. Така се подпалва сиянието, което 
огрява и оцветява на вълни земната 
повърхност. 

В японската култура явлението се 
свързва с късмет. Децата, заченати 
и родени с природния феномен, са 
красиви и късметлии. Не разбрах 
защо саамите не гледат дори към не-
бето по време на светлинния танц. 
Свързват го с душите на мъртвите.

Да обобщим: сблъсъкът на заре-
дените частици от слънчевия вятър 
с газове от земната атмосфера бли-
зо до двата геомагнитни полюса 
образува светлинното шоу. Казано 
по-точно това е освобождаване на 
фотонна енергия.

Имах невероятния късмет да го 
видя в пълния му блясък. 

Какво означават някакви си ми-
нус 25 градуса в най-северната точ-
ка на Швеция? В нощта на 28.02.22г. 
обгърнати в тишината и белотата на 
национален парк Абиско, само на 30 
км от северна Норвегия, потънали в 
очакване, се взирахме в небето. Не 
се отделях от статива и фотоапара-
та. Светлинната каскада се появява 
внезапно на нивото на хоризонта 
или директно над главите на люби-
телите. Има начало, апогей и избле-
дняване на цветовете. Не мисля, че 
зеленото е от любимите ми, но тук 
бях напълно зашеметена от жълто-
зелено-синкаво ветрило, което се 
изсипа в кристално чистия нощен 
небосклон на 68 градуса северна 
ширина на северното ни полукълбо, 
по земите на саамите. 

В началото забравих да снимам, 
а после започнах безразборно да 
щракам. След като се успокоих, 
дойде наслаждението. Включих се-
тивата си в ритъма на светлинния 
танц. Бързо се ориентирах от къде 
ще изгрее светлинният поток и кога 
ще избледнее. Близо до нас имаше 
добре отоплена юрта с горещ чай, в 
името на туриста. Никой не се осме-
ли да се откъсне от светлинния дар 
на природата. Шведският водач ни 
изнесе по чаша ароматен чай. Отпи-
вах и пак търсех с поглед в небето 
космическия поздрав. Това е мое-
то определение за Aurora Borealis. 
Слънчевата енергия, долетяла до 
прегръдката на земната ни атмос-
фера, се понася във вълшебен танц, 
оформен като снопове от разноцвет-
ни светлини, и ни поздравява. Шес-
тимата се снимахме на зеления фон. 
Всички се чувствахме като част от 

явлението. Благодарна съм, че имах 
късмета да го видя в пълния му бля-
сък, а на Павката - за перфектната 
организация.

КИРУНА, 
НАЙ-СЕВЕРНИЯТ 
ГРАД В ШВЕЦИЯ

Накратко за пътуването: на 
26.02.22г. взехме полет от Сток-
холм за Кируна, най-северният град 
в Швеция. В цял свят го свързват с 
най-голямата мина за желязна руда. 
Добивът започва през 1898г. 950 
милиона тона руда, добити до днес. 
Находището е с дължина 4 км, дебе-
лина 2 км и ширина 150 м. 

Икономиката на страната се за-
хранва от: 1.Рудодобив. 2. Дървеси-
на. 3.Машинопроизводство. Шве-
ция е в топ 10 на производителите 
на оръжие. По време на Втората све-
товна война - пълен разцвет на оръ-
жейното производство. От векове 
е водеща сила в производството на 
желязна руда. Кируна е само на 30 
км от Нарвик или Наруик в Северна 
Норвегия. Гълфстрийм подпомага 

незамръзването на пристанищните 
брегове. Всеки ден от Кируна до 
Нарвик има по 12 товарни влако-
ве с много композиции от руда. От 
пристанището на Нарвик пътуват 
навсякъде по света. Малкият град 
Кируна със своите 40000 жители 
съществува, за да обслужва мината. 
Срещнахме български инженери, 
работещи в мината. След изчерп-
ване на определена жила, градът се 
мести около новата. Жителите имат 
3 варианта с къщите си: 1. Изкупу-
ват се от държавата. 2.Разглобява и 
се мести . 3.Строят се нови. Всичко 
се поема от държавата.

ЛЕДЕНИЯТ
ХОТЕЛ

Туристическата атракция на Ки-
руна е леденият хотел. Всичко е от 
лед: стени, тавани, под, полюлей, 
спални, коридори…Върху спални-
те има много еленови кожи, като се 
спи между тях. Удоволствието стру-
ва 600-700 евро на вечер. На мен да 
ми ги платят, няма да си го причиня. 
Почти замръзнали се докопахме до 
последната спирка - ледения бар. 
Сядаш върху ледени канапета обви-
ти с еленова кожа, стискаш ледена 
чаша в ръка и 100 градусово съдър-
жание в обема!

С нетърпение се метнахме в ми-
нибусчето и потеглихме към Нацио-
нален парк Абиско, още пὁ на север 
от Кируна. Той е на второ място в 
класацията на топ десет места в све-
та за наблюдение на северното сия-
ние. Климатът и липсата на населе-

В РИТЪМА НА СВЕТЛИННИЯ 
ТАНЦ С КОСМИЧЕСКИ ПОЗДРАВ

Aurora Borealis - ,,Зората на Севера“

Не на войната със светлината на северното сияние
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Освободете графика и запазете датата!
21 май, събота, 

София, х-л „Маринела”

„Управление на риска в денталната медицина” 
(силата на медицинската документация, медицинска грешка, 

небрежност, невнимание, нещастен случай и др.)

I. За силата на медицинската документация в денталната практика
II. Професия „лекар по дентална медицина“.
 Компетенции на лекарите по дентална медицина
III. Медицинска грешка и „принципът на адекватните очаквания“
IV. Информирано съгласие, видове, значение. 
 Валидност на съгласието
V. Добрата медицинска практика, стандарт на грижа 
VI. Небрежност, невнимание, нещастен случай
VII. Медико-легални въпроси в оралната хирургия и имплантология
VIII. Медико-легални въпроси в ендодонтията 
 и естетичната дентална медицина
IX. Процедури за намаляване на риска. 
 Управление очакванията на пациента

организира за първи път:

Асоциацията на денталните 
мениджъри в България

ЕДИН СПОДЕЛЕН ЛЕКЦИОНЕН ДЕН
с проф. Павел Станимиров

Записване: 
Д-р Нелия Михайлова  - тел. 0888 920 456, 
Ева Павлова - 08853559427, ФДМ София
Ванеса Василева - 0883556636, ФДМ Пловдив
Симона Милева - 0889361996, ФДМ Варна

Предварителна програма

Очаквайте още фирмени презентации, 
много изненади 
и вечер на приятелството 
в х-л „Маринела”

Проф. д-р, д-р Павел Станимиров, дм
Ръководител Катедра дентална, 
орална и лицево-челюстна хирургия, 
ФДМ, МУ-София
Началник клиника Лицево-челюстна 
хирургия, УМБАЛ „Александровска“

ни места са в полза на авантюристи 
като нас. Светлините на градчетата 
не са съвместими с наблюдението, 
пречат. В зоната на Националния 
парк се намира т.н. Синя дупка. 
,,Дупката“ в небето е посочена от 
НАСА като най-ясното място за на-
блюдение.

Докато пътувахме, географската 
енциклопедия, наречена Павел Нан-
ков, ни припомни, че най-дългата 
сухопътна граница в света е между 
Швеция и Норвегия-1620 км. След-
ват: Аржентина-Чили, САЩ-Кана-
да, Русия-Казахстан и Русия-Китай. 
Отседнахме в село Абиско, най- 
дългата граница се виждаше през 
прозореца на хотелчето. Беше на за-
падния край на езерото Тонетреск. 
Хотелът ни със същото име беше 
на източния бряг. Езерото е най-го-
лямото на полуострова с площ 330 
квадратни километра и 168м дълбо-
чина. Видях хора, които го пресичат 
през ледения обков. 95000 езера 
през зимата се превръщат в ледени 
пътища. А във Финландия има път-
на карта за снегомобили.

Хотелчето ни обгърна с топлина. 
Горящите дърва в камините стопли-
ха душите ни. В Швеция не ползват 
природен газ. Осланят се на вятър, 
зелена енергия, хидроелектроцен-
трали. Местният боклук се гори с 
много добри филтри и се превръ-
ща в топлоцентрала. Впечатлихме 
се от това колко е функционално 
и отоплено. Същевременно мно-
го семпло. След динамичния ден, 
бързо по стаите. Дърпайки куфара, 
вървях пред сестра ми и мърморех, 
че ми е доста натежал. Още не бях 
го отваряла. Питах я дали нещо не е 
прехвърлила в моя. Тя е винаги със 
свръхбагаж. Бях сигурна, че сестра 
ми е виновна. Добре, че Павката 
дойде навреме. Бяхме с еднакви ку-
фари. В бързината съм помъкнала 
неговия…Който бърза, бавно стига! 
Добре, че сестра ми е над нещата.

На 27.02 гидът ни беше швед от 
Аланските острови. Бавен и супер-
дисциплиниран. Ето какво разказа, 

докато пътуваме на фотолов за ло-
сове: Саами се нарича коренното 
население на Лапландия, северни-
те държави и Колски полуостров 
в Русия. Спадат към угрофинската 
група, включваща северните наро-
ди, Естония и Унгария. Чисти саами 
има около 40-60 хиляди в Норвегия, 
10-15 хиляди в Швеция, 30 хиляди 
във Финландия, 4 хиляди в Русия 
и около 1000 в САЩ. За саамите и 
инуитите ескимос е обидна дума. 
Смесването е много голямо и не 
подлежат на категоризация.

SKANIA
ИЛИ SKONE

Не знаех, че Skania или Skone на 
шведски означава Южна Швеция. 
Това е най-населения земеделски 
район. На ръба на умерения климат 
под влиянието на Гълфстрийм усло-
вията са много по меки, отколкото в 
Евразия. Докато слушаме, ние се ог-
леждаме за лосове. Фотоапаратите 
са в готовност. Лосът е най-големи-
ят елен в семейство елени. Достига 
700 кг, а еленът -70кг. Женските ло-
сове живеят 20г, а мъжките-12. Про-
дължителността на живота зависи 
от тежестта на зимите и размножи-
телния период. Елените през лятото 
мигрират на север, чудя се къде още 
по на север? През зимата слизат на 
юг или тук, където сме сега, за да 
раждат. Елените дават на хората 
месо /много вкусно/, кожи и рога.

Гледах през прозореца дебелия 
сняг. За да ми е по удобно, разкопчах 
колана си, нали съм на втория ред. 
Веднага гидът-шофьор ме помоли 
за коректно отношение към колана. 
Точно в това време покрай пътя ви-
дяхме елени. Изревахме в един глас 
да спре, за да снимаме. С биволско 
спокойствие подмина и обясни, че 
няма пътен знак, позволяващ спи-
ране. После видяхме лосове. Имаше 
знак. Между нас и лосовете имаше 
вила. Напирах да влезем през имо-
та. Гледаше лошо. Наблегна, че 
частната собственост е неприкос-

новена и преминаването през нея е 
абсолютно забранено. Чудех се как-
во е разрешено? На всичкото отгоре 
туристът може да се движи само по 
утъпкани, указани пътеки от сняг. 
Излизането встрани води до про-
падане. Докато ни го обясняваше, 
самият той пропадна. Почти се за-
радвах. После обаче научих урок по 
измъкване от дълбок сняг: Дебели-
чък и потънал до кръста. Легна по 
гръб, после доста трудно се завъртя 
настрани и измъкна краката си. Тър-
каляйки се по цяло тяло, обратно 
върху твърдата пътека. 

ГИДЪТ 
НА ПРАВИЛАТА

Нарекохме го гидът на правилата. 
Интересен беше разказът му относ-
но дисциплината по пътищата: Ако 
превишиш с 30 км ограничението, 
се подновява процедурата за нова 
шофьорска книжка. В Норвегия 
превишение от 4 км води до глоба 
от 400 евро. Навсякъде по пътища-
та има работещи камери. При второ 
провинение за алкохол задължител-
но към колата се инсталира приспо-
собление, което се ползува с духане 
преди всяко палене. Ако има следи 
от алкохолни пари, двигателят не 
пали. Ако си чист, пали. 

Разказа, че е бил с глоба за парки-
ране след като едва наместил колата 
до голяма купа със сняг. На сутрин-
та намерил бележка за глобата и 
указания за знака намиращ се на 1м 
под снега. Като говореше за риболо-
ва, не ми беше интересно. За първи 
път чувах за риба грейлинг, която 
не може да се съхранява в хладил-
ник. Живее в студена течаща вода. 
Не вирее във ферми. Ловиш и ядеш. 
В Швеция и Норвегия сьомгата е от 
ферми. Дивата се консумира само 
от рибарите, не достига пазара. Мо-
нополът върху дивата сьомга държи 
Исландия. Една от причините да не 
влиза в Евросъюза.

Последният ден на февруари за-
почна с дълга лежерна закуска. Все-

ки швед си чакаше реда, за да изпече 
вафлената си гофрета. Заливането и с 
мед, масло, боровинково сладко, ми 
дойде малко в повечко. Закуската е 
свещено време за хранене. За него 
се отделя време. Наслаждават се на 
храната. Това е начин за облекчаване 
на деня. Задължително имат топла 
каша-овесена, ечемичена, ръжена. 
Хлябът е уникален. Колбаси от елен, 
пушена сьомга, яйца, чернодробен 
пастет, кисели краставички, всички 
видове боровинки… стига толкова, 
преядохме. За да нормализираме 
храносмилането, заминахме на лек 
трекинг по бреговете на Тонетреск. 
Водачът ни беше испанец, обичащ 
Арктика. Говореше с любов за при-
родата на Севера. Допълвах знания-
та си: в Швеция елените наброяват 
300 000, Норвегия-200 000, Финлан-
дия-150 000 и много в Русия. Само 
саамите или лапландците магат да 
им бъдат собственици. Земите обаче 
са държавни, но без такси. Саамите 
живеят в селца, малки градчета или 
малко по-големи градчета. В земите 
на елените един, два пъти в годината, 
влизат огромни платформи за пре-
глед на животните, товарене на месо, 
кожи и рога. Вървим по утъпканата 
пътека в снега, дишаме чистия въз-
дух и изведнъж двойка лосове пред 
нас. Ежедневно се нуждаят от 12 кг 
пъпки, а не клонки. Множко! Гидът 
определи разстоянието, от което мо-
жем да снимаме. Обезпокояването 
на животните не е желателно. Дове-
рихме се отново на уменията и апа-
ратурата на Сашо. Така достигнахме 
ледената покривка на езерото. Тук се 
получи най-яката снимка-летящ скок 
над дебелия лед на фона на норвеж-
кия бряг от другата страна. 

КАК ТОЧНО СЕ ПОЛЗ-
ВА САУНАТА

В ранния следобед имах резер-
вация в сауната. Как се ползва? На 
най-външната врата има табло къ-
дето, записвайки името си, се бло-
кира час. Предверие, съблекални, 

рафтове за бельо, душове… семпло, 
но много удобно. Бях букнала първи 
час. Ясно е написано, че включва-
нето на сауната е 15 минути преди 
записания час. Разбира се, реших да 
я включа малко по-рано, уж да е по-
топла. Да ,ама не! Включвам, тя из-
ключва. Повторих, че за срамотиите 
и потретих. Разбрах ,че точно 15 ми-
нути преди фиксирания час, сауна-
та включва автоматично. По същия 
начин е изключването-автоматично. 
Душовете работят по две минути и 
спират. Икономично, практично и 
полезно! Никой не ме видя, но ме 
беше срам от мене си за глупостите, 
които направих.

СИЯНИЕТО НЕ Е ПО 
ЖЕЛАНИЕ

По късно през деня имахме урок 
по фотография за нощни снимки 
на сиянието. Настройки, стативи 
и огромно желание за късмет! Все 
пак сиянието не е по желание, а по 
късмет! Облечени по правилата, с 
няколко ката вълнени дрехи, пухени 
якета и върху всичко това с overall 
- шведско дебело защитно облекло. 
При минус 25 градуса застанахме 
на позиция под синята дупка. Вече 
ви разказах за красотата под форма-
та на цветни точки, дъги и снопове, 
реещи се в нощния небосклон.

Заредени и щастливи отвъд по-
лярния кръг. Дойдохме на север в 
студа, за да се заредим със слънче-
ва енергия. Звучи като парадокс. А 
в последно време кое е нормално? 
Нима обикновените хора искаха 
война? Пътуваме, за да утвърждава-
ме доброто между хората от различ-
ни точки на земята. Опознавайки се, 
градим мостове. Даваме и вземаме. 
Учим се едни от други. Не искам да 
ме учат на война. Има още толкова 
интересни места и народи, които ни 
очакват! Не на войната! Да на мир-
ните пътища по света!

Д-р Н. Читалова любител на 
мира и Севера

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

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.

20-те принципа от А до Я

СИЛАТА 
НА ДИСЦИПЛИНАТА 

„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*.

ЗНАНИЕ И ОПИТ ОТ 4 КОНТИНЕНТА

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА СУМИ: 
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД - IBAN BG17 UNCR 7000 1521 1822 82

д-р ЧЪК АЛЕКЗАНДЪР
„Alexander Orthodontics”, 

Колорадо. Носител на награда за 
изключителни резултати - 

C.T. Rowland Award

д-р МУДИ АЛЕКЗАНДЪР
„Drs Alexander Orthodontics”, 

Тексас. Награден за хуманитарист 
на годината от Американската 

асоциация на ортодонтите.

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“.

Международните лектори ще презентират онлайн.

Събитието е предназначено за всички дентални лекари 
с интерес към ортодонтията - начинаещи, напреднали 

или работещи в интердисциплинарни екипи. 

Симпозиум с международно участие

д-р СВЕТЛАНА СТОЯНОВА
Дентална клиника „Камбов“, 

София. Член на БИКА*.

* БИКА - Българския изследователски клуб „Алекзандър“
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PERFORMANCE
YOU CAN COUNT ON

ENJOY THE DIFFERENCE

ВОДЕН БЛОК
Монтиран на пода

ПРОМОЦИЯ

Лекарски блок с пневматична спирачка
и помощна масичка; независим спрей
регулиране на всеки инструмент;
активиране до 6 работни гнезда за
инструменти.
Включени инструменти:
- - 6-функционална шпрей ръкохватка  
- турбинен шлаух “midwest” със светлина
- електрически безчетков микромотор с 
LED светлина (100 – 40 000 rpm/Въртящ 
момент 3,3 Ncm)
Блок за управление с lcd touch дисплей
Воден блок движещ се с пациентския стол. 
ККерамичен или  стъклен плючвалник с 
въртене до 270°
Асистентски блок с  3 работни гнезда 
(опция - 5)
Подготвен за включване към аспирационна
система с 2 филтъра и  2 шлауха за 1 малка
и 1 голяма канюла
ОсвОсветително тяло Venus Plus - l led no touch
интензитет на светлината 50 000 Lux, 
температура на цвета 5 000ºK, 
плавно регулиране на интензитета, 
безконтактно включване
Мултифункционален педал 
Стол за пациента ANTHOS A2.7-L  
с електромеханично задвижване и  с електромеханично задвижване и  
вертикално движение от 37 cm. до 80 cm
товароподемност 190 кг

* Възможно активиране на Apex-locator и
Endo- функция на микромотора

ЗАЛА 4  ЩАНД 4/D3

ЗАЛА 4  ЩАНД 4/D5

ПРОМОЦИЯPREMIUM клас

ВСИЧКО ИНТЕГРИРАНО В ЕДИН ЮНИТ 
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S300

S320TRC

Седмо поколение дентални юнити, 
изцяло дигитализирани с 
интегрирани функции:
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРАПИЯ
ЕНДОДОНТИЯ
ПАПАРАДОНТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ
Лекарски блок с възможност за:
горно, долно окачване и хибридна
версия
Воден блок монтиран към пода
ПациенПациентски стол с възможност 
за хоризонтално плавно 
придвижване подходящ за работа 
с микроскоп
Мултифункционален педал
(опция WI FI)
Сестрински блок - с триточково 
панпантографско рамо
Touch дисплеите за управление са 
изработени от медицинско 
капацитивно стъкло
Осветително тяло MCT LED
Регулиране на интензитета от 
5.000 Lux до 50.000 Lux
регрегулиране температурата на цвета 
на 3 различни нива 
(4.300K , 5.000K, 5.500K)
с увеличено работно поле

Воден блок 
движещ се с пациентския стол

“Дигитален отпечатък - Същност, Предимства и приложение”

ЛЕКЦИЯ С ДЕМОНСТРАЦИЯ
лектор/модератор: Д-р Добромира Шопова

Д-р Добромира Шопова, дм е главен асистент в катедра "Протетична 
дентална медицина" към ФДМ-Пловдив от 2007 г. Преподава на студенти 
от 1 до 5 курс, българско и английско обучение.  Тя е сертифициран лектор 
за Югоизтза Югоизточна Европа на Протетичния протокол на имплантна система Roott 
(Trate, Швайцария). Член е на редколегия на американското списание 
„International Journal of Dental Medicine”, на швейцарското списание Symmetry 
( Web of Science), както и на специализираното българско издание 
„Стоматологичен свят“. Рецензент е към престижната издателска група MDPI 
Group, част от Web of Science и други реферирани и нереферирани издания. 
Член е на Български зъболекарски съюз, Съюз на Учените в България, 
БългарсБългарската Академия по Естетична Стоматология, Българско Научно 
Стоматологично Дружество, Българското Научно Дружество по Обществено
 здраве.

ЗАЛА 4  ЩАНД 4/D3

МЕДИКАЛ ДЕПО РИК ООД ВИ КАНИ
 

НА 19.05.2022 г. В ЗАЛА ПАНОРАМА
ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ
БУЛДЕНТАЛ 18 - 20 МАЙ 2022

“Черните триъгълници. Как да работим етична и естетична
пародонтология?”
ЛЕКЦИЯ С ДЕМОНСТРАЦИЯ
лектор/модератор: Д-р Петя Коларова

Д-р Петя Коларова завършва Медицински Университет – Пловдив, 
специалност – дентална медицина, през 2007 г . Провежда специализация
по парпо пародонтология във Факултета по дентална медицина, към Медицински
Университет – София, от 2013 до 2016г. Там придобива  знания и умения
свързани с нехирургичната и хирургична пародонтална терапия.
Продължава да поддържа следдипломното си обучение по пародонтология, 
като преминава множество квалификационни лекции и курсове по
специалността. Нейната практика е фокусирана към нехирургичната 
терапия и микроскопска пародонтална хирургия на пациенти с пародонтит 
и периимпи периимплантит. Има специфичен интерес в разрешаването на пародонтални
случаи оценени като безнадеждни и в планирането на комплексни случаи - 
ортодонтско - пародонтални и пародонтално – протетични. В момента работи
като консултант и лекар по дентална медицина с професионален профил- 
пародонтология в модерна дентална клиника, отговаряща на най-високите 
стандарти за техническо оборудване. Придобива ценни практически умения 
и опит в работата с AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER и през 2021г.става 
ссертифициран лектор към SDA, EMS.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - 20 ЛВ. ДО 13.05.2022 Г. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - 20 ЛВ. ДО 13.05.2022 Г.

ПРОГРАМА ПРОГРАМА

ОРГАНИЧЕНИ МЕСТА - КАПАЦИТЕТ ДО 50 УЧАСТНИКА
ЗАЯВЕТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ ПИСМЕНО НА +359 889 55 45 36 И +359 887 73 68 77 (VIBER) ИЛИ НА EMAIL: OFFICE@MDRK.BG

16:00-16:45 – Теоретичен курс 
Ефектът на отворените гингивални амбразури върху естетиката. 
Да спечелим доверието или да кажем истината.
Концепции в управлението на пародонталното заболяване. Принципи 
и последици  за диагнозата и терапията.
Как да диагностицираме правилно гингивалната папиларна загуба. 
ЕтиЕтиология на отворените гингивални амбразури. 
Времеви прозорец в пародонталното лечение. Възможно ли е да избегнем 
ненужните сложни процедури?
Зъбният цемент и неговата регулаторна функция в пародонталното лечение.
Деконтаминиране и заглаждане на зъбните коренови повърхности. 
Еритритол срещу кюрети.

16:45 – 17:30 Демонстрационен курс
Демонстрация с възмДемонстрация с възможност за работа с апарати върху модели с фантомни 
глави на 2 работни места до 4 участника 
EMS + AIRFLOW®PROPHYLAXIS MASTER

13:00-14:00 – Дигиталните технологии навлизат все повече в денталната
медицина. Те целят рационализиране на клиничните и лабораторните етапи, 
висока точност и прецизност на детайлите,  изработване на сложни конструкции
с минимални усилия. Двата основни варианта на дигитална технология са
CAD/CAM фрезоване и 3D принтиране, които са пълна противоположност като
принцип на работа, но са обединени от първоначалното си звено – дигиталния 
ммодел, получен от дигитален отпечатък.  CAD/CAM технологиите и 3D 
принтирането вече не са само недостижима мечта за денталните специалисти
в България. Целта на лекцията е запознаване със същността на дигиталния
отпечатък, техниката на интраорално сканиране, предимствата ѝ пред 
екстраоралното такова, приложение на дигиталния отпечатък в различни 
отрасли на денталната медицина (протетика, хирургия, ортодонтия, 
ендодонтия и др.)

14:15 -15:45 14:15 -15:45 Демонстрация на 4 работни места с предварително подготвени
случаи върху модели и фантомни глави с използването на интраорални
3D скенери - PANDA, 3D IOS, OMNICAM, PRIMESCAN
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        ПРЕДСТОЯЩИ         
 КУРСОВЕ

София – 11 и 12.06.2022

Клника ALDENTAL 
кв. Изток, ул. Тинтява 5

www.immediateimplants-bg.com

Лектор: д-р Александър Лазаров 
Орален имплантолог
IF клиничен експерт по незабавно натоварване
IF преподавател по стратегическа имплантология

11.06.2022 Теоретична част
12.06.2022  Клинична част –  операции  

Такса за участие: 1300 лв.

Забележка: Всеки участник получава хирургичен сет 
за поставяне на кортикобазални импланти.

За допълнителна информация и записване:
Унибиомед ООД t: +359(0) 02 477 8727
гр. София, ж.к. Лозенец, m: +359(0) 0887 892 229
ул. Елин връх 2, офис 4 e: office@unibiomed.com
  WWW.UNIBIOMED.COM

Екстракционно 
лечение

Лечение на клас 2 
дълбока захапка
при подрастващ 

пациент

Ортодонтски 
анализ, диагноза 

и план на лечение

Директно и инди-
ректно залепяне 

на брекети и 
пръстени 

Лечение на клас 3 
отворена захапка
при подрастващ 

пациент

6, 7 
юли І 1, 2, 3 

август ІІ 19, 20, 21
септемвриІІІ

18, 19, 20 
октомвриІV 15, 16, 17

 ноемвриV

100 % връщане на цялата сума, ако не сте удовлетворени след преминаване на Ниво I. 

ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АЛЕКЗАНДЪР” 
с лектори д-р Иван Горялов и д-р Деница Димитрова

www.bracescourses.com

Всичко за работния процес, 
цени и отстъпки на: 

Брекети Алекзандър 
- AlexanderDiscipline

Alexander Discipline

0889 22 55 01

- 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.   
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Бърз 

и интуитивен 

софтуер

заповядайте на официалното представяне 
на Virtuo Vivo™ и Straumann® BLX по време на 
отворена среща на ITI Study Club Sofia на
13.05.2022 г. от 18:00 ч. в Гранд хотел Милениум.

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

w w w . u l t r a d e n t a l . n e t

● тегло: 130 g
● отворена система: експорт в .stl и .ply
● Автоклавируеми накрайници (до 250 пъти)

КОМФОРТ
Малкият и лек наконечник (само 130 г), с ергономичен 
дизайн, наподобяващ писалка, предлага несравним комфорт 
за пациента, като не изисква използването на пудра и 
замества конвенционалните отпечатъци и прави процеса на 
сканиране по-сигурен и по-приятен.

ПРЕЦИЗНОСТ
Качеството на сканираното съдържание може да се 
контролира в реално време, докато софтуерът пресъздава 
3D  модела. Луминисцентният пръстен на наконечника и 
звуковите сигнали индикират кога сканираното съдържание 
е успешно заснето. 

СКОРОСТ
Изграждането на изображението става много по-лесно 
и бързо в сравнение с познатите скенери на пазара. 
Съдържанието се улавя от много ъгли едновеменно чрез 3D 
технология, включваща в едно два миниатюрни 3D скенера. 

ГЪВКАВОСТ
VirtuoVivo™ използва отворена система, която позволява 
експорт в .stl и .ply и лесно споделяне с денталната 
лаборатория и други партньори.

ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ
Цветно сканиране с висока резолюция за по-добра 
комуникация с пациента. Зъбите и меките тъкани се 
сканират от множество ъгли едновременно, улавяйки трудно 
забележими зони с минимално усилие. 

ХИГИЕНА
Снемаеми, автоклавируеми накрайници, осигуряват 
възможност за поддържане на отлична хигиена при работа.

Защо да иЗберете VirtuoVivo™?

ИнтраораЛен СКенер 

VirtuoVivo
най-преКИят път КъМ дИгИтаЛна работа

TM

скенер

Калибратор

Лаптоп Dell Precision

ПРЕДИМСТВАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА…
ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ.

ПОДОБРЕНО ИЗЖИВЯВАНЕ ЗА ПАЦИЕНТА
• повишен комфорт
• подобрено приемане на лечението
• подобрена комуникация

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ
• Съкратено време за посещение на 1 пациент
• по-малка вероятност за грешки
• повишена ефективност
• разширени подходи за протезиране

ПОВИШАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
• нови възможности за лечение (направлявана хирургия, 

алайнери)
• повече пациенти 
• Съкратено време за лечение

29 550 лв. Цена с ДДС:

най-малкият 
и удобен 
наконечник 
на пазара

ЛИМИТИРАНА ОФЕРТА: 
само сега 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.

Изисква се предварително записване на тел.: 0878 108 346



БРОЙ 4, АПРИЛ 2022 15

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 9437 ДУШИ!

София 1000, бул. „Витоша” № 12, ет. 6. 
Телефони: 0988 136 900 и 02/ 451 43 12

e-mail: office@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 15.4.2022 г.
Тираж: 9437 бр.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на по-
местените реклами и вложки.

ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА

Продавам Дентален юнит марка 
"Fuji" 9170,2 с наконечници и турбина 
V&H, вграден УЗ, помощно столче, 
безмаслен компресор, малко употребя-
вани, в отлично техническо състояние, 
помощно шкафче на колелца с 4 бр. 
чекмеджета! Цена 5200 - коментар на 
място! Варна GSM 0879234506

Продавам зъболекарска машина, 
стол за пациента, Флекс, юнит модел 
Алтернатив. Машината е с вграден 
ултразвуков скалер, въздушен микро-
мотор, турбинен шлаух със светлина, 
трифункционална ръкохватка и стол за 
стоматолога. Юнитът е в добро състоя-
ние  и функционира напълно. Възмож-
ност за оглед-Хасково. Цена: 2000лв.
Тел: 0888 605 918.

Дентален юнит Гнатус на 8 години. 
Цена 1500лв.Дентален юнит Кастели-
ни-1000лв. Рентгенов апарат Explor-
X65 -1000.лв. Тел.0879654534

Продавам Стоматологична машина 
и стол Gnatus с горно окачване, шест 
гнезда за наконечници, LED рефлектор 
с голяма осветеност. Машината е във 
Варна и в момента работи. Цена 2800 
лв. Д- р Молдованов 0887214797 Д-р 
Молдованова 0888263528

Продавам: Работеща китайска сто-
матологична машина. GSM 0888976696 

Продавам безмаслен турски компре-
сор-150л/Мин.,30л балон,750W,65dB,с 
обезшумителен шкаф ш/Д/в 
49/49/79см,без забележки,500лв.София 
0878778012.

Продавам кит.стом.стол 
ZC9200,горно окачване, с 5активни 
инструмента, позиция тренделенбург, 
стол за стоматолога, много малко полз-
ван и в отлично състояние.1500лв. Со-
фия 0878778012.

Продавам COXO безжична фото-
полимерна лампа 1000mW/см, с 3ре-
жима на работа-10s,20s,и пулсиращ 
,въртящ на 360градуса светловод със 
защитен екран ,цвят металик,180лв., 
работи отлично. Посетителски испан-
ски модул с 3места ,с размери Д/ш 
160/48см,седалки в цвят графит устой-
чиви за дезинфекция 300лв.София. 
0878778012.

Продават се 2 броя дентални юни-
ти - гр. Пловдив.За повече информация 
0888928490

Продавам мобилен рентген Vatech 
EzRay и Vatech EzSenzor Soft. Включва 
1 година гаранция. Цена: по договаря-
не. Тел за връзка: 0898620109. 

Продавам мобилна избелваща лам-
па със студена, плазмена светлина. Це-
ната е 900 лв. За контакти: 0898620109. 

Продавам дентален аспиратор. Суха 
и мокра аспирация. Телефон за връз-
ка:0898620109.

Продавам стоматологична машина 
(ЮС-7) в отлично състояние, пери-
ферия приставки за ел. диагностика 
и каутеризация. Турбинен наконе-
чник; резервни части. Цена:600 лв. 
те.:0878671036 Д-р Божинова

Продавам стоматологична машина 
ЮС 7 М, работеща, с компресор. За ин-
формация: 0877/ 43 60 11 – Д-р Петкова

Продавам стоматологичен Юнит 
Olsen с компресор. Цена 1600 лв. За ин-
формация: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в Па-
зарджик, оборудвана и работеща, от-
лична локация, 2 кабинета с 2 санитар-
ни 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. Прак-
тиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул. ”Ла-
зар Стоев” № 1.За контакти: Д-р Лило-
ва – 0889 59 76 29

Продавам стоматологична машина 
и стол – Медия, запазени. Цена: по до-
говаряне. За контакти: 0888 65 27 96 и 
0886 97 21 87 – Д-р Петрова 

Продавам пълно оборудване за сто-
матологичен 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 ду-
халки, ултразвук и други. За информа-
ция - д-р Кр. Бозов, тел.0888939192, гр. 

Пловдив. Цена 7000 лв.
Продавам работеща стоматологич-

на машина ЮС 7М. Гр. Пловдив, д-р 
Петрова 0898 35 75 34

Продавам стоматологичен юнит 
„Галбиати“ с компресор. Цена: 2 500 
лв. Гр. Пловдив, ул.“Константин Ве-
личков“ № 23, д-р Росица Цанова Тел. 
0877 22 03 90

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем зъболекарски каби-
нет (две смени) гр. София, жк. Люлин 
център тел. 0888925378

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

Давам под наем помещение, подхо-
дящо за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., 
гр. Пловдив,  кв”Прослав”, до пощата.
За контакти: 0888 27 02 38 – Иван Ба-
калов

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

Давам смяна под наем в каби-
нет 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 ка-
бинет (самостоятелна сграда) със сани-
тарен 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. Асе-
новград. За контакти: 0877 12 94 84.

Д-р Георгиеви отдават оборудван 
кабинет под наем .Кабинетът е част 
от работеща практика, намира се в гр. 
София, район Оборище. Тел. за връзка 
0885557059

Давам смяна под наем в разрабо-
тен дентален кабинет в центъра на град 
София. За контакти 0887681604, д-р 
Далемски

Давам под наем помещение, под-
ходящо за зъболекарски кабинет със 
санитарен възел. Чакалня 25 кв.м. + ка-
бинет 10 кв.м. и самостоятелен вход. гр. 
Варна, р-н Колхозен пазар. За контакти: 
088 5829282 – Мария Матеева

Дава се под наем напълно оборуд-
ван кабинет с микроскоп за колега, 
работещ предимно ендодонтия и те-
рапия. Освен собствени пациенти, ще 
има възможност да лекува и пациенти 
на клиниката, изискване за опит над 5 
години в сферата на ендодонтията. Ло-
кация в широкия център, близо до ВМА 
и ФДМ. Телефон за връзка: 0895490253

Давам кабинет/смяна под наем 
център-топ локация. Смяна наем 600лв. 
За повече информация Димитрова 
0887697517

Давам смяна под наем в напълно 
обзаведен и оборудван кабинет в меди-
цински център в град Бургас. За контак-
ти:0898618623

ТЪРСИ

Дентален център 2- София, търси 
л.д.м. със специалност или интере-
си в областта на детската дентална 
медицина и ортодонтия. За контакти 
02/8033951 сутрин 

Лекар по дентална медицина търси 
работа на смени или смяна под наем в 
гр. Асеновград или околността= За кон-
такти: 0884 72 92 41

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

Предлагам работно място в разра-
ботен кабинет в гр. Сърница на млад и 
амбициозен колега за работа минимум 
3 дни в седмицата. Заплащането е об-
вързано 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 лекар по дентална меди-
цина на процент или под наем. За ин-
формация: 0898 604 763 - д-р Пейчева

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

годишнини на д-р Георги Тодоров и д-р Радослав 
Икономов,   като им пожелава  здраве, много къс-
мет, лично щастие, истински хора до тях, чудесни 
мигове  , много лични и професионални успехи, 
дълъг и щастлив живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглите 

годишнини на д-р Николай Христозов и д-р Ме-
рал Али, като им пожелава здраве, много късмет, 
лично щастие, чудесни мигове и много лични и 
професионални успехи.

УС на РК на БЗС- Кърджали

От 16 март, на длъжност-
та изпълнителен дирек-
тор на Изпълнителна 
агенция „Медицински 

надзор" е назначен проф. Росен 
Коларов. Това съобщиха от Ми-
нистерство на здравеопазването. 

Проф. Коларов е завършил 
Медицинска академия – София. 
Има придобити специалности по 
„Хирургична стоматология", „Ли-
цево-челюстна хирургия", „Соци-
ална медицина и здравен менидж-
мънт" и „Обща стоматология".

До момента проф. Коларов е 
заемал длъжността държавен ин-
спектор в Изпълнителна агенция 
„Медицински надзор". В периода 

от 2015 г. до 2019 г. е началник 
на отдел в Изпълнителна агенция 
„Медицински одит". От 2001 г. до 
2015 г. е управител на Специали-
зираната болница по лицево-че-
люстна хирургия  (СБАЛЛЧХ) в 
София.

От 1984 г. до 1985 г. е работил 
като ординатор-стоматолог в СЗУ 
с. Дибич, община Шумен. В пери-
ода от 1985 г. до 1989 г. е асистент 
в Катедра по хирургична стома-
тология на Стоматологичен фа-
култет – София. В продължение 
на 5 години – от 1989 г. до 1994 г. 
работи като старши асистент в съ-
щия факултет, а от 1994 г. до 2000 
г. – като главен асистент. 

ПРОФ. РОСЕН КОЛАРОВ Е 
НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИА „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"

Доц. Георги Йорданов е ос-
вободен от поста зам.-ми-
нистър на здравеопазване-

то със заповед на премиера Кирил 
Петков, съобщиха от правител-
ствената пресслужба.

Причините за уволнението не се 
съобщават, както не се съобщава и 
името на бъдещия зам.-министър.

В МЗ доц. Йорданов отговаря-
ше за „Бюджет и финанси“, „За-
щита на правата на пациентите“ и 
„Опазване на общественото здра-

ве и здравен контрол“. В неговия 
ресор влизаха и дейностите, свър-
зани с изпълнението на национал-

ните здравни програми и специа-
лизираните донорски програми.

В задълженията му влизаше 
още и осъществяването на кон-
трол върху Националния център 
по заразни и паразитни болести, 
Националния център по общест-
вено здраве и анализи, Национал-
ната експертна лекарска комисия, 
Националния център по радиоби-
ология и радиационна защита, 
както и върху дейността на регио-
налните здравни инспекции.

БЕЗ ЗЪБОЛЕКАР В 
РЪКОВОДСТВОТО НА МЗ

Комбинацията от две антитела е предназначена за 
хора, при които ваксинирането е противопоказано 

Британската лекарствена агенция MHRA одобри но-
вата базирана на антитела комбинирана терапия сре-
щу COVID-19 на AstraZeneca Evushold (tixagevimab и 
cilgavimab), предназначена за преекспозиционна про-
филактика на инфекцията, съобщиха оттам. Evushold 
е получил положителна оценка от независимия На-
учен консултативен орган на правителството и това 
е убедило експертите на регулатора да дадат зелена 
светлина на препарата, уточняват от MHRA. Проду-
ктът вече е одобрен в САЩ, очаква се и решение на 
ЕMA.

Evushold е одобрен за употреба при възрастни, за 
които е малко вероятно да развият имунен отговор от 
ваксина срещу COVID-19 или за които ваксинацията 
не се препоръчва.

MHRA ОДОБРИ ПЪРВИЯ ПРОДУКТ 
ЗА ПРЕЕКСПОЗИЦИОННА 

ПРОФИЛАКТИКА НА COVID
Пациентите, на които ще се прилага терапията, не 

трябва да са заразени в момента или да са имали ско-
рошен контакт с лице, заразено с вируса на COVID-19. 
Единична доза от двете антитела - tixagevimab и 
cilgavimab, трябва да се приложи като две мускулни 
инжекции.

В клинично изпитване при възрастни е установено, 
че Evushold намалява риска от развитие на симпто-
матичен COVID-19 със 77%, като защитата от вируса 
продължава най-малко 6 месеца след еднократна доза. 
Все още няма достатъчно данни, от които да става 
ясно каква е ефективността на препарата срещу вари-
анта омикрон.
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