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Морфологичната структура на алвео-
ларния гребен на горната и/или долната 
челюст е важен предвестник за въз-
можността за развитие на гингивална 
рецесия. Тесният алвеоларен гребен в 
вестибуло-лингвалното измерение, осо-
бено при тънкия биотип на гингивата, 
е един от факторите, предразполагащи 
към развитието на тази патология. Това 

може да затрудни или предотврати хода 
на ортодонтското лечение като самос-
тоятелен терапевтичен метод или като 
част от ортодонтско-ортогнатично лече-
ние. В допълнение, реконструкцията на 
тесния алвеоларен гребен може да бъде 
алтернативна процедура по отношение 
на някои ортогнатични процедури, 
което прави възможно ...
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FDI
СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА 
ФЕДЕРАЦИЯ ОТЛИЧИ БЗС И 
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

Българският зъболекарски съюз получи 
висока оценка и бе награден с почетна 
грамота за своето участие и поддръж-
ка през 2021 г. в проекта за подкрепа на 
членовете на Световната дентална феде-
рация (FDI). Д-р Николай Шарков бе на-
граден от Генералната асамблея на FDI.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СИНДРОМ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ПРЕГАРЯНЕ

Професионалното прегаряне е един от ос-
новните проблеми на съвременната трудо-
ва дейност. СЗО го определя като „болес-
тта на 21 век“, с размерите на „глобална 
епидемия“. Синдромът на емоционалното 
прегряване (прегаряне, изпепеляване) или 
още наричан синдром...

Въпреки отлагането поради епидемия-
та от Covid-19 форумът, организиран от 
РК на БЗС-Шумен, бе проведен при си-
лен интерес от страна лекарите по ден-
тална медицина и дентално-медицин-
ските фирми. Интересът бе устойчив, от 
началото на форумната програма...

НАУКА И ПРАКТИКА – 
РЪКА ЗА РЪКА
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РК НА БЗС - ПЛЕВЕН

ПАМЕТЕН ЗНАК
В Плевен ще бъде поставена паметна плоча на извест-
ния български стоматолог д-р Маргарит Маргаритов. 
Със свое решение Общинският съвет одобри схема за 
поставяне на паметния знак на сградата на бившата 
„Стоматология” в града /на бул. „Русе” №1/.
Инициативата за паметна плоча на д-р Маргарит 
Маргаритов идва от Районната колегия на Българския 
зъболекарски съюз. В писмо, подписано от председа-
теля на съсловната организация д-р Поля Петева ...

ПЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 #КАЛЕНДАР

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, 
БР.37/17.05.2022 Г. 
В него е публикуван Договор No РД-НС-01-3-5 от 
10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Нацио-
налния рамков договор за денталните дейности 
между Националната здравноосигурителна каса и 
БЗС за 2020-2022 г.

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)

ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА ХХ 
НАУЧЕН КОНГРЕС
Цената за онлайн стрийминг, чрез wStream е 80 
лв. за лдм. Онлайн излъчването ще се осъществи с 
подкрепата на СРК на БЗС. Регистрация до 14:00 ч. 
на 18 юни 2022 г., с възможност за гледане на запис 
на целия конгрес до 23:59 ч. на 03 Юли 2022 г. Регис-
трацията е само онлайн с банкова карта!

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.

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.

Традиционният Пети научен конгрес, организиран 
съвместно от РК на БЗС –Пловдив и ФДМ на МУ- 
Пловдив, тази година съвпадна с още едно голямо 
събитие – 50 години от основаването на катедри по 
ОХ и ЛЧХ на ФДМ- Пловдив. Сред препълнената 
АУЛА МАГНА официални гости за двете събития 
бяха: проф. д-р Росен Коларов, Изп. директор на ИА 
Медицински надзор, Данаил Арабаджов ...
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НФДМ „МАДАРСКИ 
КОННИК“ – ШУМЕН 2022
ОСЕМ ГОДИНИ 
УСПЕХ
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РК НА БЗС - СОФИЯ ОБЛАСТ

НРД 2020-2022

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НРД ЗА ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ  
МЕЖДУ НЗОК И БЗС 2020-2022 Г.

ШИРОКО ОТВОРЕНО БЪДЕЩЕ

НА 10 МАЙ БЕ ПОДПИСАН  
РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ ЗА 2020-2022 Г.

80 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

Заложените със Закона за бюджета на НЗОК 
(ЗБНЗОК) средствата за дентална помощ за 
2022 г. са 239 709 800 лв. – с 24 323 800 лв. повече 

от тези през 2021 г., които бяха 215 386 000 лв. С уве-
личените средства се осигурява до 30% повишаване 
на цените на отделни дентални дейности и се гаран-
тира финансирането на новите дейности.

С анекса се намалява доплащането от страна на 
пациента при някои от дейностите при възрастовата 
група до 18-годишна възраст.

Освен това се осигурява лечение на хората с 
психични заболявания под обща анестезия и след 
навършване на 18-годишна възраст, без доплащане 
от страна на пациента. Дава се възможност всеки 
лекар по дентална медицина, работещ в лечебно 
заведение за първична или специализирана извън-
болнична дентална помощ, което отговаря на изис-
кванията по отношение на осъществяването на об-
щата анестезия, да извършва дейностите под обща 
анестезия и за здравноосигурените на възраст над 18 
години с психични заболявания. 

На 04.05.2022 г., след обяд, след 
продължилите неофициални и 
официални срещи и преговори, 
преди и след приемане на бюджета 

на НЗОК, Надзорният съвет прие всички ис-
кания от страна на Комисията по изготвяне 
и приемане на НРД на БЗС. Тези преговори 
бяха едни от най-трудните и продължителни 
преговори със законодателната власт (Коми-
сия по здравеопазването) и изпълнителната 
власт в лицето на Министерството на финан-
сите, Министерството на здравеопазването и 
Надзорния съвет на НЗОК. 

По време на преговорния процес от страна 
на представители на Надзорния съвет бяха 
поставени тежки условия, които, ако бяха 
приети от БЗС щеше да бъде блокирана ден-
талната помощ в България. Членовете на 
КИПНРД постигнаха следните основни, 
нови параметри на НРД за 2022 г. за фи-

нансовата рамка през тази година:
1. Увеличение на цените на денталните 

дейности с 30 % от 01.01.2022 г. 
2. Нова дейност – лечение на ЗОЛ с пси-

хични заболявания над 18 г. под обща анес-
тезия.

3. Намаляване на доплащането (делът на 
пациента) при ЗОЛ до 18 г. без да се променя 
крайната цена.

4. Не приехме и Надзорния съвет се съгла-
си със становището на БЗС, че не може да се 
променят цените едностранно и автоматич-
но ежемесечно, единствено и само от НЗОК, 
като запазихме разпоредбите на чл. 121 от 
НРД 2020-2022 г. 

В момента започна разписването на До-
говор за изменение и допълнение на НРД 
за дентални дейности 2020-2022 г. След 
разписването на Договора от членовете на 
КИПНРД, членовете на Надзорния съвет на 

НЗОК и министъра на здравеопазването, той 
ще бъде публикуван в „Държавен вестник“. 
След публикуването му в „Държавен вест-
ник“ ще започне разписването на индивиду-
алните договори. 

Уважаеми колеги, 
Това писмо е от името на всички членове 

на Комисията по изготвяне и приемане на 
НРД, които положиха неимоверни усилия и 
отговорност пред членовете 2 на БЗС, за да 
бъдат постигнати тези много добри резулта-
ти. Надявам се да оцените по достойнство 
тяхната работа. Аз, като председател на 
КИПНРД, изказвам своите дълбоки и искре-
ни благодарности към всички допринесли за 
успешното приключване на преговорите! 

Д-р Георги Димов 
Зам.-председател на УС на БЗС

Председател на КИПНРД

На девети май 2022 г. с усилията на целия Управителен съвет 
на РК на БЗС-София област, по време на мандата на пред-
седателя, д-р Сашко Драганов бе открит новият, собствен 
офис на колегията. 

Така започват много исторически хроники.  Да създадеш нещо 
ново, елегантно и функционално, което да служи на общността, това 
наистина трябва да се запише в летописа на Българския зъболекар-
ски съюз (БЗС). А, да го направиш по време на редуващи се кризи 
и война в недалечна държава си е подвиг и, разбира се, малко тър-
сен късмет. Новият офис се намира на комуникативно място на бул. 
„България“ в столицата, точно срещу църквата на кв. „Хиподрума“. В 
съседство се намират РЗОК-София град и София област.

Откриването съвпадна с честването на летния Никулден. Това е 
църковният празник Пренасяне мощите на св. Николай Мирликий-
ски чудотворец.                                                                             На стр. 2 Ръководството на РК на БЗС-София област
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От стр. 1
Пренасянето се е случило през 

10 век. Турците завладели гръцкия 
град Мира в днешна Турция и по-
ради това мощите на светеца били 
пренесени в град Бари в Италия.

Ето защо отец Иван освети икона-
та на светеца, която ще бъде част от 
интериора на целия офис.

На тържественото освещаване с 
водосвет присъстваха членовете на 
УС на РК на БЗС-София област, д-р 
Борислав Миланов, главен секретар 
на БЗС, д-р Светослав Гачев, зам.-
председател на БЗС, а д-р Сашко 
Драганов прочете приветствие от 
д-р Н. Шарков, председател на БЗС.

Д-р Драганов отправи няколко 
думи при откриването на новия 
офис, които развълнуваха събра-
лите се. Той сподели, че този офис 
е една сбъдната двадесетгодишна 
мечта. Самият той участва в съслов-
ните дела още от възстановяването 
на съюза в Пловдив и сега се радва, 
че са успели да направят нещо, кое-
то наистина да служи на колегите, 
да служи на денталната общност и 
да остане. 

След неговите думи сълзите в 
очите на присъстващите бяха пове-
че от капките вода паднали наоколо 
от водосвета на отец Иван. Много 
чиста емоция и енергия за новота 
началото в новото помещение.

То е след основен ремонт и е 

направено да служи на целите на 
колегията. Свое място вече имат 
работните документи на отделни-
те комисии. Елегантна заседателна 
маса и офис мебели изпълват кра-
сивия съвременен интериор. Д-р 
Стефалина Чинарска е допълнила с 
естетични акценти общия облик на 
помещението, а колега от УС е съ-
действал за намирането на фирма за 
ремонт. Качеството на изпълнение-
то на довършителните работи е впе-
чатляващо и общия облик излъчва 
авторитет и функционалност.

На фона на заобикалящите ни не-

гативни новини за деструкция, от-
криването на собствен офис на ко-
легията от 168 лекари по дентална 
медицина от РК на БЗС-София об-
ласт е истински светъл лъч за нещо 
градивно и позитивно.

Обнадеждаващи са и новините за 
подписването от БЗС на анекс към 
НРД за 2022 г., макар и с различен 
„тайминг“ и с много трудни прего-
вори в тази следпандемична година.

Да пожелаем на „Многая лета“ на 
лекарите по дентална медицина от 
София - област!

Емилия Караянева

74 становища и предложения са 
постъпили в Министерството на 
здравеопазването в рамките на об-
щественото обсъждане на проекта за 
изменение на Наредба № 4 от 2009 
г. за условията и реда за предписва-
не и отпускане на лекарствени про-
дукти, което приключи на 26.04.22 
г. Предвид големия брой изпратени 
становища и предложения от заин-
тересовани страни, ангажирани с 
процесите по предписването и от-
пускането на лекарствени продукти, 

и необходимото технологично време 
за тяхното разглеждане и обсъждане, 
посоченият в проекта за изменение 
на Наредба 4 срок от 01.05.2022 г. за 
отпадане на бялата хартиена рецепта 
се отлага. 

Поради огромния обществен инте-
рес и реакциите на съсловните орга-
низации по отношение на предложе-
ните промени в проекта на Наредбата, 
в Министерството на здравеопазване-
то беше организирана среща, за да се 
чуят различните становища, комента-

ри и предложения, свързани с отпада-
нето на бялата рецепта и въвеждането 
изцяло на електронна такава. Изложе-
ните по време на срещата аргументи 
също ще бъдат взети предвид при фи-
нализиране на проекта за изменение 
на Наредба № 4. 

МЗ работи в посока въвеждане на 
електронно здравеопазване. Елемен-
тите от него са електронната рецеп-
та, електронно направление и въвеж-
дане на електронно здравно досие до 
края на тази година. 

РК НА БЗС - СОФИЯ ОБЛАСТ

ШИРОКО ОТВОРЕНО БЪДЕЩЕ

Момент от тържественото откриване

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 право-

участие. 
• 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 - В. ТЪРНОВО 
Изх. № 05/15.03.2022г.

Уважаеми колеги,
След проведен УС, РК на БЗС-гр. Велико Търново взе решение, 

всички участници в 20-ият Научен конгрес на БЗС от РК - Велико 
Търново да бъдат подпомогнати със 100лв. от конгресната такса.

Д-р Р. Тодоров, Секретар на РК на БЗС-Велико Търново

  #FDI

СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА 
ФЕДЕРАЦИЯ ОТЛИЧИ БЗС И 

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

Българският зъболекарски съюз получи висока оценка и бе на-
граден с почетна грамота за своето участие и поддръжка през 2021 
г. в проекта за подкрепа на членовете на Световната дентална фе-
дерация (FDI).

Д-р Николай Шарков бе награден от Генералната асамблея на 
FDI за своята значима дейност и отдаденост в работата като член 
на Съвета на Световната дентална федерация за 2021 г.

ОТПАДАНЕТО НА БЯЛАТА 
ХАРТИЕНА РЕЦЕПТА НЯМА ДА 

СЕ СЛУЧИ ОТ 1 МАЙ 
Срокът на общественото обсъждане на проекта на 

Наредба № 4 приключи на 26 април
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Дата Зала № 1 – „Форос“ Зала № 2 – „Бургас“

17.06.2022
петък

09.00 - 10.00 

10:00-10:30

10:40-13:10

14:00-16:00

16:05-16:30

16:30-17:30

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ЗЛАТЕВ, БЪЛГАРИЯ
- ФОТОГРАФИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА. ИНСТРУМЕНТА-
РИУМ И ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ.
ASSOC. PROF. DR. STEFAN ZLATEV, BULGARIA
- DENTAL PHOTOGRAPHY. ARMAMENTARIUM AND PROTOCOLS 
FOR PREDICTABLE AND CONSISTENT RESULTS.
- Модератор: Доц. д-р Тодор Узунов

ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПАНОВ -  
БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ БЪЛГАРИЯ
- АФТОЗЕН СТОМАТИТ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И 
ПОДХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
PROF. DR. VLADIMIR PANOV -  
BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI BULGARIA

Д-Р ПАУЛО МОНТЕЙРО, ПОРТУГАЛИЯ -  
АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
-  ДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОН-
ТАЛНАТА ОБЛАСТ: ЛЕСНИ И ЕСТЕТИЧНИ
DR. PAULO MONTEIRO, PORTUGAL -  
SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION
- DIRECT ANTERIOR COMPOSITE RESINS: WHEN SIMPLICITY 
MEETS AESTHETICS 
Модератор: Доц. д-р Силвия Димитрова
 
ПРОФ. Д-Р ХАКИ СУНАЙ, ТУРЦИЯ
- АНТИБИОТИЦИ В ЕНДОДОНТИЯТА
PROF. DR. HAKKI SUNAY, TURKEY
- ANTIBIOTICS IN ENDODONTICS
Модератор: Доц. д-р Елка Радева

ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДОЦ. Д-Р ЖАНЕТ КИРИЛОВА, БЪЛГАРИЯ
- НОВИ БИОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ В КАРИЕСОЛОГИЯТА И ЕН-
ДОДОНТИЯТА
ASSOC. PROF. DR. JANET KIRILOVA, BULGARIA
- NEW BIOLOGICAL APPROACHES IN CARIESOLOGY AND 
ENDODONTICS
Модератор: Проф. д-р С. Топалова-Пиринска

09.00 – 10.45

11:00-13:00

14:00-17:00

ПРОФ. Д-Р САУЛО ГРИБЕЛ, БРАЗИЛИЯ
- ОРТОДОНТИЯ ЗА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКА-
РИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
PROF. DR. SAULO GRIBEL, BRAZIL
- ORTHODONTICS FOR THE GENERAL DENTIST
Модератор: Доц. д-р Мирослава Динкова

ПРОФ. Д-Р АНДЕРСОН МАМЕДЕ, БРАЗИЛИЯ
- МИНИ-ИМПЛАНТИ В ОРТОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ 
PROF. DR. ANDERSON MAMEDE, BRAZIL
- MINI-IMPLANTS IN ORTHODONTICS TREATMENT
 Модератор: Доц. д-р Мирослава Динкова

ПРОФ. Д-Р МАРЖЕНА ДОМИНИАК, ПОЛША – ПИЕР 
ФАБР
- КОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ С АЛОГЕНЕН 3D КОС-
ТЕН БЛОК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ГИНГИ-
ВАЛНА РЕЦЕСИЯ
PROF. DR. MARZENA DOMINIAK, POLAND – PIERRE 
FABRE 
- BONE RECONSTRUCTION WITH ALLOGENIC 3D 
BONE BLOCK IN THE PREVENTION AND TREATMENT 
OF GINGIVAL RECESSION

 ПРОФ. Д-Р ТОМАС ГЕДРАНГЕ, ГЕРМАНИЯ
- ВЪЗМОЖНА ЛИ Е НИСКО БЮДЖЕТНА ТЕРАПИЯ НА 
СТРУПВАНЕ В ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ?
PROF. DR. TOMASZ GEDRANGE, GERMANY
- IS LOW BUDGET THERAPY OF MANDIBULAR 
FRONTAL CROWDING POSSIBLE?
Модератор: Проф. д-р Лаура Андреева

18.06.2022
събота

09.00 – 10:00

10:10-11:10

11:15-13:15

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-18:30

ДОЦ. Д-Р МАРИО МИЛКОВ, БЪЛГАРИЯ
- РОЛЯТА НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В ИНТЕР-
ДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУК-
ТИВНА СЪННА АПНЕЯ.
ASSOC. PROF. DR. MARIO MILKOV, BULGARIA
- THE ROLE OF THE DENTIST IN THE INTERDISCIPLINARY 
APPROACH OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA TREATMENT.
Модератор: Доц. д-р Илиана Иванова-Стоева

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
- НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ДИГИТАЛНИЯ  
ДЕНТАЛЕН МАРКЕТИНГ
ASSOCIATION OF DENTAL MANAGERS IN BULGARIA
- DENTAL DIGITAL MARKETING TRENDS IN 2022
Модератор: Доц. д-р Силвия Димитрова

ПРОФ. Д-Р ДАНИМИР ЕРЕМОВИЧ, СЪРБИЯ - 
АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- ДИГИТАЛНАТА СТОМАТОЛОГИЯ- НОВ ЕТАП В ДЕНТАЛНАТА 
ПРОФЕСИЯ
PROF. DR. DANIMIR JEVREMOVIĆ, SERBIA - SOFIA DENTAL 
MEETING ASSOCIATION
- DIGITAL DENTISTRY – NEW MILESTONE IN DENTAL 
PROFESSION
Модератор: Проф. д-р Методи Абаджиев

ДОЦ. ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ, БЪЛГАРИЯ – 
АСОЦИАЦИЯ СОФИЯ ДЕНТАЛ МИЙТИНГ
- ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ- ОПРОСТЕН ПОДХОД 
ОСИГУРЯВАЩ ПРЕДСКАЗУЕМОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ
ASSOC. PROF. DR. DIMITAR FILTCHEV, BULGARIA – SOFIA 
DENTAL MEETING ASSOCIATION 
- PROSTHETIC OVER IMPLANTS: THE SIMPLIFIED APPROACH 
ASSURING PREDICTABILITY AND LONGEVITY
Модератор: Проф. д-р Методи Абаджиев

Д-Р ДИМИТЪР КОСТУРКОВ, БЪЛГАРИЯ - ДЕНТСТОР
- 4D ЕНДОДОНТИЯ
DR. DIMITAR KOSTURKOV, BULGARIA – DENTSTORE 
- 4D ENDODONTICS
Модератор: Доц. д-р Елка Радева

ПОСТЕРИ

09.00-11:00

11:15-13:15

14:00-15:30

15:30-17:30

Д-Р МАТЕЙ КУЛИШ, СЛОВЕНИЯ
- КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕКИТЕ ТЪКА-
НИ, ЗАДВИЖВАНИ ОТ ПРОТЕЗИ – ЗА УСПЕШНИ ЕС-
ТЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА
DR. MATEJ KULIŠ, SLOVENIA
- PROSTHETIC DRIVEN SOFT TISSUE MANAGEMENT 
CONCEPT - FOR A SUCCESSFUL AESTHETIC RESULTS 
IN IMPLANTOLOGY
Модератор: Проф. д-р Божидар Йорданов

ДОЦ. АНТОНИС КАЛИФАТИДИС, ГЪРЦИЯ
- ТРЯБВА ЛИ ДА БОЛИ? БОЛКАТА ЛИ Е КРИТЕРИЯТ, 
ПО КОЙТО ОПРЕДЕЛЯМЕ ТЕЖЕСТТА НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
ASSOC. PROF. DR. ANTONIS KALLIFATIDIS, GREECE
 - ΤΟ PAIN OR NOT TO PAIN?
IS THE PAIN THE CRITERION OF SEVERITY IN ORAL 
DISEASES?
Модератор: Доц. д-р Веселина Кондева

Д-Р ЛЮБОМИР ГЪЛЪБОВ, БЪЛГАРИЯ – 
БУЛДЕНТ, CURAPROX
- ОРАЛНА ПРОФИЛАКТИКА – ИМАМЕ НУЖДА ОТ 
ПРОМЯНА
DR. LYUBOMIR GALABOV, BULGARIA – 
BULDENT, CURAPROX
- ORAL PROPHYLAXIS – WE NEED A CHANGE
Модератор: Проф. д-р Ани Белчева

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

PROGRAMME OF THE 20TH SCIENTIFIC CONGRESS OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION (BgDA), JUNE 16-18, 2022, BURGAS, BULGARIA
LIVE STREAMING OF THE LECTURES

WWW.BZS.BG

ПРОГРАМА НА 20И НАУЧЕН КОНГРЕС  
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, 

16-18.06.2022 Г., ГР. БУРГАС

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент
*The Organizing Committee has the right for last moment changes of the Congress Programme.
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Традиционният Пети на-
учен конгрес, организи-
ран съвместно от РК на 
БЗС –Пловдив и ФДМ на 

МУ- Пловдив, тази година съвпад-
на с още едно голямо събитие – 50 
години от основаването на катедри 
по ОХ и ЛЧХ на ФДМ- Пловдив. 
Сред препълнената АУЛА МАГНА 
официални гости за двете събития 
бяха: проф. д-р Росен Коларов, Изп. 
директор на ИА Медицински над-
зор, Данаил Арабаджов, Гл.експерт 
в Дирекция ,,Здравеопазване‘‘ към 
Община Пловдив, д-р Борислав Ми-
ланов – Гл. секретар на УС на БЗС, 
доц. Елица Деливерска – Зам. ректор 
по следдипломно обучение при МУ-
София, проф. Божидар Йорданов 
– декан на ФДМ-София, д-р Мария 
Чотова – Зам. председател на РК 
на БАЗ-Пловдив; от академичното 
ръководство на МУ –Пловдив: Зам. 
ректорите проф. Ани Белчева, проф. 
Диляна Вичева и проф. Пламен  За-
горчев, декан на Фармацевтичния 
факултет Пловдив.

Конгресът „Наука и практика-ръ-
ка за ръка“ беше открит от декана на 
ФДМ, доц. д-р Веселина Кондева и 
председателя на РК на БЗС-Пловдив, 
д-р Трифон Антонов - традиционни 
организатори на събитието. 

В приветственото си слово доц. 
Кондева каза: “За пета поредна го-
дина се срещат младостта и опита, 
науката и практиката, за да вървят 
ръка за ръка. Животът ни изправи 
пред трудности през последните 
години. След двете първи години 
с присъствено участие последваха 
два конгреса във виртуална среда, 
а настоящото издание е в хибриден 
формат. Вярваме, че продължаващо-
то обучение е професионална съдба 
на ЛДМ, затова са и усилията ни да 
дадем още възможности за научно и 
професионално обогатяване на коле-
гите“.

Д-р Трифон Антонов също поз-
драви участниците в конгреса, както 
и катедрите по ОХ и ЛЧХ към МУ-
Пловдив по повод техния 50 годи-
шен юбилей.

Хванати ръка за ръка, деканът на 
ФДМ-Пловдив и председателят на 
РК на БЗС-Пловдив дадоха старт на 
Петия научен конгрес.

Проф. д-р Ани Белчева прочете 
поздравителен адрес от името на 
ректора на МУ-Пловдив проф. Мур-
джева.

С особено наслада бе изслушана 
поздравителна песничка от братче и 
сестриче от Украйна.

Конгресната програма включваше 
лекции на български и чуждестран-
ни специалисти, повечето от тях с 
хирургична насоченост, поради съв-
местното провеждане на двете съби-
тия.

Гост от Италия бе д-р Алесандро 
Куки - специалист по ОХ , магистър 
по зигоматични импланти. Проучва 
иновативни и дигитални технологии 
в направляваната тъканна регене-
рация “GBR””. В частната си прак-
тика набляга на костно-аугумента-
ционната хирургия и мекотъканния 
мениджмънт при пълна орална ре-
хабилитация. Лекцията му “Индиви-
дуално изработени титаниеви мрежи 
за костна аугментация‘‘ бе насочена 
към правилен избор на хирургичен 
подход и биоматериали при употре-
бата на бариерни мембрани и бъде-
щите насоки в еволюцията на ин-
дивидуално изработени титаниеви 
мрежи.

Д-р Камила Пекора от Италия 
имаше лекция на тема “Менидж-
мънт на прясна екстракционна ал-
веола‘‘- особено актуална, ако се 
налага екстракция във фронта, което 
изисква и специален подход с цел 
имедиатно постекстракционно въз-
становяване и имплантиране. Д-р 
Пекора представи решения за мини-

мална инвазивност и предвидимост 
и техническото им изпълнение.

Проф. д-р Павел Станимиров - ав-
тор на множество научни доклади 
и публикации в областта на онко-
логичните заболявания на главата и 
шията и лицево челюстната патоло-
гия говори за пътя, болестите и от-
говорностите в ОХ и ЛЧХ. Според 
проф. Станимиров “Мост“ е про-
фесионалното разбиране за недели-
мостта между денталната медицина 
и ЛЧХ. Акцентът на лекцията беше, 
че професионална удовлетвореност 
се постига ако дентална медицина и 
ЛЧХ са ръка за ръка. Устната кухина 
е “Ничия земя“ и е необятно море от 
патология, която изисква високи по-
знания както в денталната медицина 
така и в медицината - подчерта про-
фесорът и призова отговорните уни-
верситетски фактори да помислят 
сериозно върху това.

Проф. Ана Мария Танку, дм от 

университета Медицина и Фармация 
“Карол Давила“ в Букурещ акценти-
ра върху “Зелената дентална меди-
цина“. Нейната цел е да се намали 
вредното въздействие от дентални 
дейности върху околната среда и да 
се преосмисли екологичната осведо-
меност на денталните лекари и па-
циенти за високо технологична ден-
тална медицина. Това да е принос 
за бъдещите поколения да живеят в 
природосъобразна среда.

Проф. Вера Стояновска, дм асис-
тент в денталния факултет на ев-
ропейския университет в Северна 
Македония-Скопие, говори за нови 
възстановителни материали. Целта 
на нейната презентация беше бъ-
дещите разработки да се фокуси-
рат върху адхезиви със синергични 
ефекти, които не само ще заменят 
липсващия обем, но и ще имат био-
активни и терапевтични свойства.

Темата на доц. Иван Ченчев, дм 

във ФДМ-Пловдив беше “GBR хо-
ризонтална и вертикална костна 
аугментация-предизвикателства и 
перспективи“. Често пъти липсата 
на достатъчно костни тъкани налага 
използването на различни техники за 
възстановяване на височината и ши-
рината на алвеоларния гребен. Целта 
е постигане на оптимална рехабили-
тация на съзъбието с помощта на 
дентални имплантати. В лекцията 
подробно се проследяват етапите на 
т.н. GBR(Guided Bone Regeneration)-
насочена костна регенерация. Доц. 
Ченчев сподели клиничния си опит, 
използвани материали и профилак-
тика на усложненията.

Доц. Благовеста Янева, дм - пре-
подавател в катедрата по Пародонто-
логия и ЗОЛ –ФДМ-Пловдив и част 
от екипа на лазерния център към 
Научноизследователския институт 
на МУ-Пловдив разгледа съвремен-
ните индикации и препоръки за из-
ползване на водите за уста в допъл-
нителната терапия на гингивити и 
пародонтити.

Внушителен беше броят на учас-
тниците на място и онлайн-над 600 
души от Пловдив и страната - до-
казателство за големия интерес и за 
неразривната връзка между наука и 
практика. Организираните курсове 
от Центъра за продължаващо обуче-
ние в дентална медицина при МУ-
Пловдив „ПОДЕМ“ с управител доц. 
д-р Силвия Димитрова, дм, привля-
коха колеги, желаещи да напреднат с 
теория и практика в различни обла-
сти на денталната медицина.

Петият научен конгрес за пореден 
път доказа своето значимо място. 
Интересът на колегите към нови 
знания е най-важната мотивация съ-
битието „Наука и практика-ръка за 
ръка‘‘, да е необходимо и очаквано и 
в следващите години.

Д-р Юра Пандушева, 
РК на БЗС-Пловдив

ПЕТИ НАУЧЕН КОНГРЕС  
,,НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА‘‘

Условия за участие в НФДМ гр.Банско 7-9.X.2022.
1.Такса  участие – 50,00 лв.
2.Такса участие членове на РК-Благоевград – 25,00 лв./
разликата се поема от РК на БЗС-Благоевград/
3.За  студенти присъстващи на форума – без такса участие
4. Такса онлайн излъчване – 50 лв. 
за он-лайн стриймин сайта: www.blagoevgrad.wstream.eu
При банков превод задължително трябва да се съдържат 
имената на подателя и ЛПК, като в описанието да е записано 
изрично, че се заплаща за НФДМ гр.Банско 2022 год. он-лайн.
Банковата сметка е: BG98BPBI79221044534102 – Юробанк 
България АД Получател: РК на БЗС-Благоевград
5. Куверт гала вечеря – 60,00 лв.
Всички плащания са на следната банкова сметка:
Банкова сметка: РК на БЗС - Благоевград
БАНКА: 
ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ  АД  
Гр. Благоевград
IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02 
BIC: BPBIBGSF

Хотелско настаняване - Гранд хотел Банско
1. а/  Единично настаняване – 120 лв. с включена закуска;
б/ Двойно настаняване – 65 лв. с включена закуска /на човек/;
в/ Цената включва : ползване на SPA център от 2000 кв.м. /
акватоничен басейн, детски басейн, шоков басейн, джакузи, 
инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, парна баня, 
панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс 
зона, фитнес – 250 кв.м./
г/ Oбяд на блок маса – 30 лв. на човек;
Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ кабина, 
телефон, сешоар.
Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с 
ЛАУНДЖ БАР, където пушенето е неограничено.     Работно 
време от 10.00 до 02.00 ч.
Настаняването става по реда на заявяването и заплащането. 
Телефон за връзка при проявен интерес от Ваша страна: 
0888333860 Д-р Георги Сойтариев
Офис на РК Благоевград – 073/ 88 08 29 ; 0887 09 61 09 – 
Димитрина Калайджийска 
И-мейл – ssbblagoevgrad@abv.bg

07.10.2022 
14.00 – 16.30 ч.
16.30 - 17.00
17.00 - 18.30

08.10.2022
8.00 – 9.00 ч.

Настаняване и регистрация
Откриване на НФДМ – Гранд хотел Банско
„Цервикална и вътрешна коренова резорбция - диагностика и възможности на съвре-
менните методи на лечение”
Лектор: Доц. Д-р Ангела Гусийска, дм

Регистрация
9.00 –   10.00 ч.

10.00 -  10.30ч.

„Airflow®, Perioflow® и Piezon® - неизменна част от ежедневната дентална практика. Пока-
зания при различни клинични случаи”  
Лектор: Д-р Борис Раденков
Търговска презентация

10.30 – 12.00 ч. „Адитивна рехабилитация на зъбното изтриване. Директни и индиректни техники”
Лектор: Д-р Иван Райчев

12.00 – 12.30 ч. Търговска презентация
12.30 – 14.00 ч.
14.00 – 14.30 ч. 

Обяд на  блок маса
Търговска презентация

14.30 – 15.30 ч. „ Цялостна протетична рехабилитация на съзъбието” 
Лектор: Проф. Д-р Методи Абаджиев, дм

15.30– 16.00 ч.
16.0 – 17,30ч.

20,00 – 24,00ч.

 Търговска презентация
„Спешни състояния в денталната медицина
Лектор: Проф. д-р Павел Станимиров, дм
Гала вечеря

НФДМ ГР. БАНСКО – 7-9.10.2022 Г.
БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД

Лекция на ХХ научен конгрес на БЗС, предоставена от АСО-
ЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ 

Лектори: Мина Петрова, Магдалена Николова и Джулия 
Петрова

Денталният маркетинг е маркетинговата стратегия и марке-
тинговите тактики, които стоматологичните практики и  сто-
матологичните клиники използват за привличане и задържане 
на нови пациенти, както и за повишаване на осведомеността за 
тяхната марка. 

Основната цел е да накараме потенциалните пациенти да се 
обадят по телефона или да запазят онлайн час. Най-добрият 
начин да накарате пациентите да предприемат тези действия е 
чрез пускане на реклами в мрежата на Google, както и в соци-
алните мрежи, най-вече във Facebook.

Добре е и да класирате уебсайта си за дентална практика в 
търсачките, като за целта е хубаво да имате уебсайт, в който 
добре да са описани вашите услуги, цени и всичко останало, 
така че при търсене да излизате органично, а и чрез реклами 
също. Повечето пациенти ще се съгласят, че намирането на зъ-
болекар е нелека задача. Но тъй като денталният маркетинг 
се е превърнал в почти 100% дигитален, може да откриете, че 
попълването на практиката ви с пациенти също е трудно!

В тази публикация ще предоставим някои успешни диги-
тални маркетинг примери и идеи за маркетинг в социалните 
медии, които да ви помогнат във вашата стоматологична прак-
тика. За повечето зъболекари темата за наемане на нова мар-
кетингова компания навява някаква несигурност. Отминаха 
дните, в които чакахме телефонът да звънне. Днешните паци-
енти правят своите „разследвания“ онлайн, преди да изберат 
на кого да поверят зъбите си.

Тук идва денталната реклама. Важно е да имате отлично ка-
чество на изображенията на вашия уебсайт за дентална прак-
тика, също толкова важно е и да сте сигурни, че сте оптимизи-
рали тези изображения за SEO, защото все пак искате и вашите 
пациенти, и Google дабъдат впечатлени от работата ви.

ТЕНДЕНЦИИ В 
ДЕНТАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН 
МАРКЕТИНГ ПРЕЗ 2022 Г

XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Доцент Веселка Кондева и д-р Трифон Антонов
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XX НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Верни на традицията, наложена във вестник „ДентаМедика” представяме 

лекторите на Научния конгрес на БЗС. Надяваме се с това ранно оповестяване да допринесем за възможността да 
планирате достатъчно рано своето участие в Конгреса и в социалната програма в Бургас.

Анотация
Морфологичната структура на алвеоларния гребен на горната 

и/или долната челюст е важен предвестник за възможността за 
развитие на гингивална рецесия. Тесният алвеоларен гребен в 
вестибуло-лингвалното измерение, особено при тънкия биотип 
на гингивата, е един от факторите, предразполагащи към разви-
тието на тази патология. Това може да затрудни или предотврати 
хода на ортодонтското лечение като самостоятелен терапевтичен 
метод или като част от ортодонтско-ортогнатично лечение. В до-
пълнение, реконструкцията на тесния алвеоларен гребен може 
да бъде алтернативна процедура по отношение на някои ортог-
натични процедури, което прави възможно провеждането на ле-
чение по минимално инвазивен начин.

Целта на презентацията е да представи метода за костна рекон-
струкция с помощта на 3D алогенен костен блок за профилактика 
и лечение на гингивална рецесия в хода на ортодонтското лече-
ние. В лекцията ще бъдат представени правилата за квалифика-
ция на пациентите за лечение, процедурата, включваща методи-
ката на операцията с костна присадка и дългосрочните ефекти 

от проведените процедури. Ще бъдат анализирани и усложненията, свързани с лечението.

Проф. д-р Маржена Доминиак e заместник-ректор по стратегически инициативи, Ме-
дицински университет, гр. Вроцлав, Полша

Редовен професор и ръководител на катедрата по орална хирургия в Медицински уни-
верситет, гр. Вроцлав. Гост-професор в Техническия университет „Карл Густаф“, гр. 
Дрезден, Германия. Специалист по орална хирургия.

Член на Комитета по образование към Световната дентална федерация (FDI). Прези-
дент на Полската дентална асоциация.

Автор на повече от 250 публикации, глави от книги и/или резюмета, публикувани в спи-
сания на полски, английски и немски език. Редактор на раздел на ACEM Journal (IF journal). 

Проф. Доминиак е изнесла повече от 350 лекции на английски и полски език.
Освен това е носител на множество национални и международни награди за научна, об-

разователна, организационна работа: DGZI Implant Dentistry Award - 2010, 2016, Camlog 
Foundation® Aword, FDI Award 2016, 2017, Dentsplay International Award и др. Тя е удос-
тоена и със званието „Платинен елит“ за приноса й в областта на имплантологията и 
пародонтологията от Американската организация, избрана сред около 600 лекари от цял 
свят за една календарна година. През 2020 г. проф. Доминиак става лауреат на престиж-
ната награда „Златен скалпел“  за най-добри медицински проекти за „Персонализирана 
3d оро-лицева реконструкция“.

Дълги години ръководи частна дентална практика Дуо-мед, отличена с титлите "Най-
добра в Полша" и "Добър интериор". През 2014 г. като собственик на клиниката получава 
престижната титла „Посланици на женското предприемачество“.

Проф. Доминиак също така е член на престижния, почетен Международен колеж по 
дентална медицина (ICD) и Пиер Фушар.

Анотация
Дигиталната дентална медицина е повече от средство за създаване 

на протетични  „ произведения на изкуството“. Тя позволява нов ра-
ботен процес, който е по-бърз, по-прецизен и по-малко податлив на 
грешки. Благоприятства опростеността, повторяемостта, продуктив-
ността и най-вече предлага по-добри резултати. 

Интраорални сканери като Vivascan, се използват в дигиталната 
дентална медицина за бързо заснемане на интраоралните структури 
на пациента. Снимките, наричани дигитални отпечатъци, се въвеждат 
в CAD/CAM софтуера, за да се направи дизайн, и за да се изработи 
дентално възстановяване като например протези, корони, фасети и 
дентални импланти. Дигиталните отпечатъци са също така полезни за 
планиране на ортодонтски лечения и създаване на ортодонтски апа-
рати. 

Запазването на централна оклузия, дигиатлен макет, въвеждането 
на друга дигитална информация,  например като снимки, позволява 
напълно нов подход за дентални възстановявания. 

В тази лекция е показан пълният дигитален работен протокол с 
практически примери. Чрез клинични случаи предимствата на интра-
оралното сканиране стават по-изявени. Възстановявания на един зъб 
или цялата уста, дигиталната дентална медицина е нов етап в нашата 
професия.

Проф. д-р Данимир Еремович е роден през ноември 1978 г. Завършва Денталния Университет 
с отличие и става най-младият и най-добрият студент на Университета в Белград, Сърбия. 
След магистърска степен (2005 г.), специализация (2007 г.) и защита на докторска степен (2008 
г.), той се занимава със съвременни изцяло керамични системи, адхезивни възстановявания и 
принципи на минимално инвазивното лечение. Познат е с артистичното разбиране на дентал-
ната медицина и предлага протетично лечение за красотата на усмивката. През 2008 г. започва 
кариерата си в Ivoclar Vivadent като мениджър за Сърбия и Черна Гора. През 2009 г. става асис-
тент в Университетска бизнес академия, Дентално училище, гр. Панчево. Разширява идеите си 
чрез обменни визити в Лихтенщайн, Швейцария, Германия, Англия и Уелс. През 2015 г. защитава 
титлата доцент, а през 2017 г. - професор. От 2017 г. е председател на Дентална протетична 
клиника, директор на етичната комисия и ръководител на Катедра по клинична стоматология 
в Денталното училище, Панчево. През 2019 г. е заместник декан в денталния факултет. Има 
учебник, две монографии и практически сборник за студенти по дентална медицина. Автор и 
съавтор на множество публикации, участник в международни проекти, както и лектор и демон-
стратор на национални и международни симпозиуми.

Анотация
В ежедневната практика имаме различни изисквания от пациентите 

и клиничните ситуации. За справяне с предизвикателствата са развити  
различни  системи композитни материали, с които да се улеснят про-
цедурите във фронталната област. 

Послойната техника с композити беше описана преди години и чес-
то я използвахме в клиничната си практика. Някои от тези техники 
използват няколко разилчни опакера и слоеве композит, объркващи 
клинициста в решението кои да използва. Клиничната реалност в по-
вечето дентални клиники се основава на опростени процедури, лесни 
за изпълнение, с удовлетворяваща естетика и дълготрайни резултати. 

Някои опростени послойни техники и ефективни възстановителни 
материали правят ежедневната практика лесна и предсказуема, поз-
воляваща да се постигнат естетични и неразпознаваеми композитни 
възстановявания. 

В тази лекция ще бъдат представени стъпка по стъпка, от планиране 
до финиране и полиране,  опростена техника за директни естетични възстановявания, използвай-
ки само две опакрени маси. 

Тази техника прави ежедневната работа на стоматолога лесна и предсказуема, постигайки неве-
роятни естетични резултати. 

Д-р Пауло Монтейро e доктор по дентална медицина, Instituto Superior de Ciências da Saúde 
- Сул, Капарика, Португалия. Магистърска степен по дентална медицина, Instituto Superior de 
Ciências da Saúde Egas Moniz, Капарика, Португалия . Следдипломна квалификация по естетична 
и възстановителна стоматология, ISCSEM, Капарика, Португалия. Международен професио-
нален курс по CAD/CAM технология по възстановителна стоматология, Университет в Цюрих 

Координатор и професор по следдипломна програма по естетична възстановителна стома-
тология в ISCSEM, Капарика, Португалия. Директор на международната програма за сертифи-
циране по усъвършенствана естетична възстановителна стоматология в ISCSEM, Капарика, 
Португалия. Диплома за напреднали изследвания в Университета на Сантяго де Компостела, 
Испания.Участва в изследване на нови стоматологични материали, включително композитни 
смоли, лепила за зъби, зъболекарска керамика и нови цифрови технологии. Член на Международ-
ната асоциация за дентални изследвания, която редовно представя изследвания в областта на 
стоматологичните материали. Автор и съавтор на някои публикации в научни международни 
списания. Преподавател по естетична стоматология с повече от 400 лекции и курсове по целия 
свят. Style Italiano Почетен член. Сертифициран член на Европейското дружество по козме-
тична стоматология. Португалски председател на Европейското дружество по козметична 
стоматология. Член на борда на Европейското дружество по козметична стоматология. По-
четен член на Румънското дружество по естетична стоматология. Сертификат за заслуги д 
-р Гилсън Блицков Сидни, връчен от ABO Goiás, Бразилия. Изключителна клинична практика в 
естетичната и възстановителна стоматология в Лисабон, Португалия

КОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ С 
АЛОГЕНЕН 3D КОСТЕН БЛОК 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА 
ГИНГИВАЛНА РЕЦЕСИЯ

ДИГИТАЛНАТА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА - НОВ ЕТАП 

В ДЕНТАЛНАТА ПРОФЕСИЯ
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оклузия и всички неправилни оклузии (Клас 1; Клас 2, подклас 1; Клас 
2, подклас 2; Клас 3; задна кръстосана захапка; предна кръстосана за-
хапка; отворена захапка; дълбока захапка). Ще демонстрирам много 
различни начини, за да се постави добра диагноза, като ортопантомо-
графия, профилна телерентгенография с цефалометрични анализи, 
томография, примери и профилни анализи. Ще бъдат показани много 
клинични случаи с млечни, смесени и постоянни съзъбия, използвай-
ки директно проследяване, апарат на Planas – обикновен и усложнен; 
фиксиран апарат на Simões 1, 2, 3, 4 вид, фиксирана ортодонтия, ретен-
ционни дъги в случаи на екстракция, самолигиращи брекети, палатал-
на дъга, Quad-helix, мини-имплант, невидими алайнери и др.

- Специалист, магистър и доктор по Ортодонтия;
- Специалист по челюстна функционална ортопедия;
- Ръководител на Катедра по ортодонтия и дентално-лицева ортопедия 
  в Модален факултет в Бело Оризонте;
- Провеждане и координиране на курсове и лекции в Бразилия;
- Координатор на курсове по ортодонтия и дентално-лицева ортопедия в Турция
- Научен съветник на Ortho Science Journal, Бразилия;
- Участие в редица уебинари
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Професионалното прега-
ряне е един от основните 
проблеми на съвременна-
та трудова дейност. СЗО 

го определя като „болестта на 21 
век“, с размерите на „глобална епи-
демия“. Синдромът на емоционал-
ното прегряване (прегаряне, изпе-
пеляване) или още наричан синдром 
на професионалното изчерпване (на 
англ. burnout) е понятие, използва-
но за първи път в статията „Прега-
рянето: Високата цена на високите 
постижения“ на американския пси-
хиатър и психолог Хърбърт Фрой-
денбергер през 1974 г. Той забеляз-
ва този синдром сред своите колеги. 
Състоянието се характеризира със 
специфични симптоми и стадии 
на развитие. Описван е като стрес, 
изчерпване, депресия, отчуждение. 
Фрейденбергер формулира терми-
нът бърнаут, като характеристика 
на психологично състояние, при 
физически здрави хора, които рабо-
тят в емоционално напрегната сре-
да. След засегнатите са предимно 
професионалисти, работещи с хора. 
Характеризира се с психофизично 
изчерпване, загуба на мотивация, 
чувство за безполезност, неудовлет-
ворение от извършваната работа. 
Първоначално професионалното 
прегаряне е било установено при 
медицински специалисти или рабо-
тещи в благотворителни организа-
ции. В групата на най-засегнатите 
рисковите професии се прибавят со-
циални работници, педагози, поли-
цаи, юристи, политици, мениджъри, 
хора, които дълго време се грижат 
за болен близък.

Синдромът засяга  професиона-
листи, които са претоварени от про-
блемите на хората при ежедневната 
си дейност. Това е синдром на емо-
ционално и физическо изтощение, 
развива се отрицателна самооценка, 
негативно отношение към работата, 
загуба на мотивация,  липса на раз-
биране и съчувствие по отношение 
на околните. Дължи се на стреса, 
предизвикан от общуването между 
хората.

Трите основни компонента на 
бърнаут синдрома са „емоционално 
изтощение“, „деперсонализация“ и 
„намалени постижения в работата“. 
Човек загубва емоциите си – и добри-
те и лошите, може да стане циничен 
и агресивен. Засяга най-често хора на 
възраст 40-59 години. По-често не е 
засегната възможността за качестве-
на работа. Според Международната 
класификация на болестите, 10-та 
ревизия, издадена  през Януари 2007 
г.. това състояние е поставено в клас 
XXI под номер Z73.0.

Денталната медицина е профе-
сия, която е подложена на широк 
спектър от стресови фактори, които 
могат да доведат до професионално 
изгаряне. Зъболекарите трябва да 
са наясно с тези стресови фактори 
и да се опитват да ги контролират, 
за да избегнат професионалната не-
удовлетвореност. Икономическите 
фактори, разходите за образование 
и началните разходи за разкрива-
не на практика, могат да изглеждат 
огромни, ако не се разглеждат като 
инвестиция в професионалното бъ-
деще на практикуващия лекар. Ак-
тивното членство в местни, държав-
ни и национални организации може 
да намали чувството на професио-
нална изолация и може да осигури 
контакти, които могат да помогнат 
на практикуващите да подобрят сре-
дата си за работа. Честите почивки 
и упражненията за релаксация мо-
гат да намалят този стрес.

Денталният медик ежедневно по-
мага за решаването на чужди про-
блеми. Често работата е свързана с 
отрицателни емоции, изнервеност, 
разочарование, подтискащи ситуа-
ции. Причините за поява на синдро-
ма се дължат на характера на всеки 

индивид, на работната среда и усло-
вията на труд, социални контакти, 
конфликтни ситуации. 

Синдромът на изпепеляване се 
проявява с множество симптоми:

– Физиологични – постоянна 
умора, намалена резистетност към 
вирусни и простудни инфекции, по-
нижен имунитет, резки промени в 
апетита и теглото, повишаване на 
кръвното налягане; инсулт, инфаркт, 
колит, язва, гастрит, затлъстяване, 
мигрена, астма, стерилитет.

– Когнитивни  – апатия, липса на 
идеи, рутинност в осъществяване-
то на ежедневните задачи, липса на 

рационално мислене, усамотение, 
дистанциране, лошо отношение към 
околните, негативно отношение към 
работата, нежелание за работа;

– Емоционални – чувство за безна-
деждност, несправяне със задачите, 
чувство за вина, безпомощност, раз-
дразнителност и липса на разбиране 
към препоръки или различно мнение, 
съмнение, недоверие, невъзможност 
за вникване в чужди проблеми, не-
възможност за съсредоточаване.

– Поведенчески – липса на рабо-
тоспособност, лоша ефективност, 
недоволство, агресивно поведение, 
злоупотреба с алкохол и цигари, нар-
котици. 

ВРЕМЕ

Времето е много важен фактор. 
Много от пациентите настояват вед-
нага да им се обърне внимание. Пора-
ди естеството на работата, нерядко се 
налага пациент да се наложи да чака 
за преглед 2-3 и повече седмици.  Зъ-
болекарите се опитват да работят по-
бързо, да прегледат повече пациенти, 
да приключат навреме работния ден, 
да приемат навреме следващия паци-
ент, да изпълнят ежедневния списък 
с ангажименти, да получат повече 
доходи. Всичко това добавя напреже-
ние. Нерядко настъпва  умора от лип-
сата на почивки между пациентите. 

Работният график е добре да бъде 
внимателно планиран, предвид въз-
можностите от поява на спешни слу-
чаи, за да се избегне претоварването. 
Зъболекарят трябва да се опита да 
остане концентриран през целия ден. 
Добрата организация, ефикасността 
и реализма  ще помогнат да се спра-
вим с проблемите, произлизащи от 
липсата на време. 

СРЕДА

Звукът от машините, светлината, 
миризмата на медикаменти, дезин-
фектанти и материали са дразнители, 
които уморяват. Неправилната стой-
ка, работенето прав, потенциалните 
болки в гърба и краката утежняват 
работния процес. Зъболекарите пре-
доставят услуги и на неотзивчиви, 
некооперативни пациенти. Някои от 
нашите болни често идват за социа-
лен или друг контакт, което може 
да изнерви и най-спокойния лекар. 
Дискомфорта на работното място, 
липсата на предвидим резултат, скъ-
пи материали, недоволни пациенти 
включително от финансови въпроси, 

непостижим перфекционизъм,  нере-
алистични очаквания от пациентите 
могат да се отразят на физическото 
или психическото ни здраве. Посте-
пенно се създават предпоставки за 
изтощение, стрес и напрежение, раз-
вивайки депресивен процес, по-чес-
то се допускат грешки.

Много от пациентите имат негати-
во отношение към денталната профе-
сия. Това дава своето отражение вър-
ху ежедневната дейност. Причините 
за това са не само еветуалното при-
чиняване на болка, но и фактори като 
неприятни усещания, загуба на вре-
ме, чакане, харчене на пари. Пове-

чето пациенти са нервни и изпитват 
определен страх, когато посещават 
зъболекар. Денталните медици рабо-
тят под психологичен или емоциона-
лен стрес, създаван от собствените 
им пациенти. Не само болката може 
да плаши пациентите, но и стаха от 
инфекции.

Зъболекарите рядко правят нещо, 
за да се справят със стреса. Не тър-
сят помощ, погълнати от проблеми-
те, претоварване и липсата на време. 
Състоянието им се влошава посте-
пенно. Трудно признават, че имат 
нужда от специализирано лечение. 
Добре би било емоционално овладя-
ване, чрез регулиране на чувствата, 
мерки за намаляване на стреса, като 
използване на шеги. 

От 407 зъболекари попълнили он-
лайн анкета през 2021 година, 20% 
са с висока вероятност и 17,5% с 
изключително висока вероятност 
за развитието на синдрома. Загуба 
на производителност е установене-
на при 75% от денталните медици. 
Предпазващи фактори са хармонич-
ните колегиални взаимоотношения, 
наличието на хоби, от 2 до 4 часа 
ежедневна работа, спокойната до-
машна и работна атмосфера, лип-
сата на здравословни проблеми и 
самостоятелна заетост.

Jean Marie Calvo през 2021 наблю-
дава, че 13,2% от денталните медици 
са засегнати от професионално из-
гаряне, а 16,2% са  били прекалено 
силно ангажирани с работа.

Приблизително 70% от зъболека-
рите имат висок резултат по един от 
трите показателя за прегаряне. Не са 
открити разлики в степента на изга-
ряне според пола. Определени лич-
ностни фактори (невротизъм, прие-
мане на съвети, съвестност), стилът 
на решаване на проблеми, възрастта 
са индикатори за прогнозиране на 
синдрома.

Професионалното изгаряне при 
зъболекарите е ключов предиктор 
за грешки в работата. Наложително 
е денталните медици да познават 
ефектите от стреса, свързан с рабо-
тата, да развиват професионални на-
вици, които намаляват изгарянето и 
намаляват грешките.

Редовното пушене на цигари сред 
зъболекарите в Литва е 16,8 %, а 
консумацията на алкохол е 31,3 %. 
Често срещани са и някои форми на 
активна релаксация: редовно спор-
туване (58%) и прекарване на време 
сред природата (61%). Измерения-
та за изгарянето на емоционалното 

изтощение и деперсонализация са 
отрицателно свързани с редовната 
употреба на стимуланти, алкохол, 
лекарства и тютюнопушене. Зъбо-
лекарите, които редовно тренират, 
имат значително по-ниски нива на 
емоционално изтощение и депер-
сонализация и по-добри оценки на 
лични постижения. Открива се и 
положителен ефект при например 
прекарване на време със семейство-
то или приятели, посещение на те-
атър, други културни мероприятия, 
слушане на музика. Превенцията 
на изгарянето трябва да е насочена 
към специфичния начини на живот 
и стратегии за подобряване на ре-
лаксацията.

Choy HB установява, че само 7% 
от изследваните зъболекари са имали 
високо ниво на цялостно прегаряне 
(високо емоционално изтощение, ви-
сока степен на деперсонализация и 
ниски лични постижения). Високото 
ниво на изпепеляване е значително 
свързано с по-висок резултат за стре-
сови фактори, свързани с работата, 
и липса на следдипломна квалифи-
кация. Стресорите, свързани с паци-
ента, са най-честите професионал-
ни стресови фактори, изпитвани от 
зъболекарите в Хонг Конг. Въпреки 
това, малък дял от зъболекарите имат 
високо ниво на цялостно изгаряне.

Изследване от 2011 година по-
казва, че италианските ортодонти 
са по-малко предразположени към 

синдрома на изгаряне в сравнение с 
общопрактикуващите зъболекари. 
Работата в екип предпазва от из-
гаряне. Мъжете зъболекари около 
четиридесетте години изглежда са 
най-уязвими към прегаряне. Емоцио-
налното изтощение е един от ранните 
признаци на изгаряне. Това е в съот-
ветствие с възгледа, че емоционално-
то изтощение може да се разглежда 
като ключово за диагностицирането 
на изгарянето.

Всяко състояние се лекува по-
лесно, когато е диагностицирано в 
начален стадий. Важно е да се раз-
познават ранните знаци, дори и пър-
ваначално безобидни. Често ако не 
се предприемат мерки навреме, те се 
превъръщат в по-сериозни проблеми, 
които да застрашат дори животът.

Денталната медицина е стресира-
ща професия. Зъболекарите са пред-
разположени към изгаряне поради ес-
теството на тяхната работа, но може 
да са в състояние да го предотвратят, 
ако могат да разпознаят процеса. 
Прегарянето има неблагоприятно 
влияние върху грижите за пациенти-
те. Денталните медици трябва да се 
съсредоточат върху справянето с тези 
стресови фактори, като се направят 
промени в условията на работа. Ден-
талната медицина може да бъде тол-
кова досадна или вълнуваща, колкото 
всеки сам си я направи. 

Владимир Панов

СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ПРЕГАРЯНЕ И ДЕНТАЛНИ МЕДИЦИ

  #ЮБИЛЕЙ

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ  
СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРИ ОРАЛНА 

ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА 
ХИРУРГИЯ НА МУ И ФДМ - ПЛОВДИВ

Под надслов „Среща на поколенията“ се събраха доайени и на-
стоящи преподаватели, студенти, възпитаници и служители от 
катедрите по ЛЧХ и ОХ, които вече 50 години са предавали и 

предават сили и знания за утвърждаването на множество специалисти 
по дентална хирургия. 

По този повод в приветствието на проф. Мурджева, Ректор на МУ 
–Пловдив се подчерта, че: „Този златен юбилей е възможен благода-
рение на всички, които в миналото и днес – вече половин век свърз-
ват живота си и отдават цялата си градивна енергия и професионални 
умения за престижа и развитието на хирургичната дентална медицина 
във ФДМ и МУ гр. Пловдив. Тук студенти, докторанти и специализан-
ти се срещат с особения  дух на хирургията и се подготвят за успешни, 
конкурентноспособни лекари-хирурзи‘‘.

Проф. Росен Коларов, изпълнителен директор на ИА Медицински 
надзор, също поздрави юбилярите. ,,С поглед назад не можем да не 
си припомним изминатия нелек път и постиженията за развитието на 
медицинската наука, които заслужават нашето уважение и дълбоко 
признание“.

Oт името на Ректора на МУ – Пловдив проф. Мурджева, проф. Ани 
Белчева прочете поздравителен адрес и връчи на катедрите –юбиляри 
златни плакети.

Д-р Борислав Миланов, Гл. секретар на УС на БЗС, поднесе картини 
от български художници за юбилея.

Цветя и подаръци поднесоха и много гости и колеги .
Поздравителен адрес за 50 годишнината изпратиха: Президентът на 

Република България – Румен Радев; Зам. Ректорът на МУ- София – 
доц. Елица Деливерска; Деканът на ФДМ- Варна проф. Стефан Пеев; 
Деканът на ФДМ - София проф. Божидар Йорданов; Ръководители на 
катедри от ФДМ – Пловдив.

Доц. Нейчев – ръководител на Катедра Орална хирургия и доц.Вла-
димиров – ръководител на Катедра ЛЧХ представиха историята на 
специалността „ Хирургична стоматология“ от 1972 година до днеш-
ните катедри по ОХ и ЛЧХ. Презентацията им бе много подробно она-
гледена със снимки от първите стъпки на Катедрата по Хирургична 
стоматология от 1972 година, които събудиха мили спомени за дългия 
50 години успешно извървян път до днешните катедри по ОХ и ЛЧХ. 
Със своя сериозен научен и практически опит денталните лекари - 
хирурзи предават своите знания и умения в страната и чужбина. С 
човеколюбие, висока отговорност и всеотдайност пациентите им се 
доверяват, уважават и благодарят.

Отбелязването на Юбилея и паралелното провеждане на Научния 
конгрес „Наука и практика – ръка за ръка‘‘ даде възможност да се на-
блегне в научната програма с много стойностни лекции с хирургична 
насоченост. Юбилейният Алманах под надслов „Поглед назад с на-
дежда за бъдещето “ подробно проследява утвърждаването на Пло-
вдивската школа по дентална хирургия.

Празникът на ЛЧ хирурзи и орални хирурзи и гости завърши с уве-
реността, че денталната хирургия във ФДМ-Пловдив ще продължава 
да бъде сред уважаваните и желани специалности.

Д-р Юра Пандушева 
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ОСЕМ ГОДИНИ УСПЕХ
Въпреки отлагането поради 

епидемията от Covid-19 
форумът, организиран 
от РК на БЗС-Шумен, 

бе проведен при силен интерес от 
страна лекарите по дентална ме-
дицина и дентално-медицинските 
фирми. Интересът бе устойчив, от 
началото на форумната програма, 
до последната лекция на проф. Па-
вел Станимиров в късния съботен 
следобед.

Форумът бе акредитиран с 14 
кредитни точки и съдържаше в про-
грамата си лекции, тематични прак-
тически курсове, уъркшопове и 
множество търговски презентации.

За осми пореден път офици-
алното откриване събра на едно 
място лекари по дентална медици-
на от региона, представители на 
институциите в здравеопазването, 
председатели на районни колегии 
на БЗС от цялата страна. Многото 
поздравления и цветя бяха емоцио-
нално начало за форума и безспор-
но уважение към организаторите от 
УС на РК на БЗС-Шумен.

С приветствени думи към учас-
тниците се обърна д-р Б. Миланов, 
главен секретар на УС на БЗС. С 
химна на форума бе дадено начало 
на лекционната част. 

Лекцията с интригуващо загла-
вие: „Истинската стойност на ла-
зерите в денталната медицина“ 
бе изнесена от д-р Мохамед Аб-
делфатих, Италия. 

Лазерите в нашето съвремие на-
истина разширяват границите в ле-
чението и предоставят възможност 
на лекаря по дентална медицина 
да извършва прецизни, селективни 
клинични интервенции. 

„Спешни състояния в дентал-
ната практика“ бе практически 
насочена лекция, която обхвана 
най-честите спешни състояния е 
денталната практика. Реалният жи-
вот среща всички практикуващи с 
различни спешни състояния. Оцен-
ката на участниците за лекцията на 
д-р Витан Витанов бе, че тя е „точ-
но в десетката“.

Време ли е да проверим какво 
има в спешния шкаф и дали срокът 
на годност на консумативите и ме-
дикаментите в него не е изтекъл?

Кои са особеностите на оказване 
на първа помощ и как се проверява 
общото състояние на пострадалия?

Д-р Витанов разгледа и въпро-
сите за пациенти в безсъзнание – с 
дихателна и сърдечна дейност, при 
колапс, при кардиопулмонална ре-
сусцитация – какви са техниката и 
принципите. 

При малигнена хипертермия ос-
новното оръжие на анестезиолога 
е медикаментът Dantrolene (антаго-
нист на рианодиновите рецептори). 
Той се прилага интравенозно в на-
чална доза 2,5 мг/кг/ и  поддържа-
ща 2.5 мг/кг на всеки 10 минути до 
изчезване на симптомите - мускул-
на ригидност и пирексия.

Малигнената хипертермия е ряд-
ко, застрашаващо живота на паци-
ента състояние, което е наследстве-
но.

Представлява хиперметаболит-
на реакция на скелетните мускули, 
която се провокира от инхалацион-
ни анестетици и мускулни релак-
санти (сукцинилхолин). Случва се 
на 1 на 10 хиляди пациенти (до 1 на 
250 хиляди), които се подлагат на 
обща анестезия. 

Основните прояви са: бързо по-
вишаване на телесната температура 
(хиперпирексия до 44 градуса по 
Целзий), мускулна ригидност, спа-
зъм на дъвкателната мускулатура, 
тахикардия, цианоза и рабдомиоли-
за. Отключването на процеса под 
влияние на анестезията може бързо 
да доведе до смърт, ако не се реаги-
ра бързо и адекватно.

При някои, предразположени 

към малигнена хипертермия хора, 
патологичният процес би могъл 
да се провокира и от много силен 
стрес и топлина.

Причината за появата на мали-
гнената хипертермия се крие в не-
контролируемото освобождаване 
на вътреклетъчен калций от сарко-
плазмения ретикулум в клетките 
на скелетната мускулатура. Това 
освобождаване се задейства от три-
гер - медикамент за инхалационна 
анестезия или сукцинилхолин и се 
дължи на дефектен калциев йонен 
канал в саркоплазмения ретикулум, 
познат като рианодинов рецептор 1 
(RyR1). Доста мутации, свързани с 
малигнена хипертермия, са иден-
тифицирани в гена, кодиращ RyR1 
при хора. Освен това, са иденти-
фицирани още няколко генетични 
локуса, свързани с предразположе-
ние към малигнена хипертермия 
(CACNA1S и STAC3).

Всички гени, свързани с пред-
разположение към това състояние, 
се унаследяват по автозомно до-
минантен механизъм. Възможно 
е пациент, който има предразпо-
ложение, да преживее няколко ин-
тервенции под анестезия, без да 
получи усложнения. Въпреки това, 
ако е установено, че човек е пред-
разположен, е абсолютно задължи-
телно да получи венозна анестезия, 
за него да бъде подготвен респи-
ратор, който е почистен, както и 
да не се прилага сукцинилхолин. 
Малигнената хипертермия може 
да се отключи по всяко време на 
анестезията, както и до час след 
прекратяването на инхалаторния 
анестетик.

Най-ранните признаци са тахи-
кардия, мускулна ригидност (осо-
бено при употреба на сукцинилхо-
лин), повишен EtCO2 и цианоза, 
въпреки хипервентилацията; пови-
шаване на телесната температура с 
1-2 градуса на всеки 5 минути ; ре-
спираторна и метаболитна ацидоза. 
Тези прояви се дължат на хиперме-
таболитната реакция на скелетната 
мускулатура, консумацията на кис-
лород е повишена, като се произ-
вежда много въглероден диоксид.

Ако не се лекува, състоянието 
води до органна недостатъчност, 
смърт на миоцити, рабдомиолиза, 
миоглобинурия, хиперкалиемия, 
бъбречна недостатъчност, фатална 
дисеминирана вътресъдова коагу-
лация (ДИК синдром) и смърт. 

Има състояния, чиито симп-
томи могат да се припокриват с 
тези на малигнената хипертер-
мия - тироидна буря, феохромо-
цитом, сепсис и др.

„Безметални възстановявания 

– новият протетичен стандарт“ 
бе лекцията на доц. Тодор Узунов.

Пред аудиторията лекторът пред-
стави многообразието от съвремен-
ни дентални материали и техноло-
гии за изработване на безметални 
фиксирани конструкции. 

В подробности беше разгледан 
клиничният протокол - от препара-
ция на зъбните тъкани до цименти-
ране на протезните възстановява-
ния. 

Лекцията беше онагледена с мно-
жество клинични случаи от практи-
ката на доц. Узунов и новата Диги-
тална лаборатория Supreme3D.

Темата на лекцията на проф. 
Павел Станимиров „Поведение 
и превенция при усложнение в 
денталната медицина. Медико-
легални въпроси. Процедури за 
намаляване на риска“, задържа 
вниманието на аудиторията в къс-
ния съботен следобед. 

„Денталната медицина през по-
следните десетилетия претърпя 
значителен напредък в техноло-
гично и материално-техническо 
отношение. Едновременно с раз-
витието на денталното материа-
лознание се въведоха много нови 
инвазивни и неинвазивни процеду-
ри. Наблюдаваният прогрес в ден-
талната медицина се съпътства от 
все повече ескалиране на подчер-
тани хедонистични нагласи в об-
ществото. Сега ние разполагаме с 
процедури за почти всичко. Разпо-
лагаме с лектори, които ни убеж-
дават, че въпросът е само да про-
тегнем ръка. Разполагаме също с 
пациенти, които са готови лесно да 
приемат предложените процедури, 
но никога не трябва да забравяме 
мъдрата мисъл „обърне ли се кару-
цата, пътища триста“. И ако паци-
ентът, до скоро позитивен, ведър и 
приятен човек се изправи пред нас 
с вкаменено лице и каже: „Ако зна-
ех, че е така, аз нямаше да се съгла-
ся…“ – какво ще му кажем тогава! 
И ако класическата одонтоло-
гия трябваше да разреши доста 
фундаментални въпроси, защото 
съществуваше в условия на огра-
ничение в диагностично и мате-
риално-техническо отношения, и 
трябваше да реши доста базисни 
въпроси, най-вече свързани с ме-
дицинските аспекти на одонтоло-
гията (болка, възпаление, спеш-
ност), то съвременната дентална 
медицина е модерна, микроин-
вазивна, но също и много инва-
зивна, амбициозна, суетна и в из-
вестен смисъл самозабравила се.  
Съвременната дентална медици-
на в своята практика предпоставя 
все повече рискове за усложнения 

и нежелани последствия. При не-
адекватно управление на практи-
ката съществува повишен риск 
за оплакване или завеждане на 
съдебен иск за небрежност и др. 
Всеки дентален лекар може да на-
мали риска от оплаквания, искове, 
разследвания на регулаторни орга-
ни чрез някои директни стратегии 
за управление на риска. Най-ва-
жните са достатъчна и безопасна 
професионална подготовка, ефек-
тивни комуникационни умения, 
особено по време на процеса на 
информирано съгласие, правил-

но разбиране на информирано-
то съгласие и неговата функция.  
Един от най-важните въпроси за 
намаляване на риска касае честния 
размисъл на всеки един практику-
ващ дентален лекар, отнасящ се до 
собствената си компетентност за 
извършване на процедури, нивото 
на практически умения, оборудва-
не, възможността за справяне при 
възникване на усложнение, както 
и възможността за подкрепа при 
възникване на нежелано събитие“. 
Това бяха акцентите в лекцията на 
проф. Станимиров.

Той подчерта, че до 2010 г. няма 
ясно определение какво е лекарска 
грешка. ВКС има вече определение 
за лекарската грешка. Законът е мъ-
дър и казва, че това е медицинско 
деяние, несъвместимо с добрата 
практика.

За да се избегне конфликт паци-
ента е необходимо да се управлява 
ситуацията и да се покрият очаква-
нията на пациента.

Проф. Станимиров подчерта, че 
в денталната общност няма ясно 

диференцирани параметри за ин-
формираното съгласие, въпреки че 
БЗС е изработил такова.

„Биомиметични директно 
композотни възстановявания 
- съвършената естетика. Съ-
временни подходи, съобразени 
с възрастовите и индивидуални 
потребности“ бе темата на д-р 
Мариета Дочева, представена на 
8 април в предфорумната програма.

Стремглавото развитие на тех-
нологиите, подобряването на ме-
ханичните и естетични характе-
ристики на денталните материали, 
възможностите на адхезията и 
по-добрата адаптация към емайла 
и дентина позволиха в последни-
те години да се наложи една нова 
клинична философия, свързана с 
биологичния аспект на лечението. 
Превенцията и минимално инва-
зивният подход в лечебните про-
цедури, запазването на максимален 
обем здрави твърди зъбни тъкани, 
използването на материали с подоб-
ни на емайла и дентина физични и 
механични параметри са в основа-
та на съвременните биомиметични 
протоколи. Придържайки се към 
тези принципи в избора на лечебен 
подход, задачата на клинициста е 
не само да отговори на естетичните 
изисквания, а и функционално да 
интегрира своите възстановявания, 
създавайки единен комлекс зъб-
обтурация, който работи като едно 
цяло. За тази цел е необходимо, как-
то детайлното познаване и разбира-
не на структурата, морфологията, 
функцията и биомеханичното по-
ведение на интактните зъби, въз-
растовите промени и особеностите 
свързани с това, така и правилен 
подбор на материалите за възста-

новяване. В еженевната практика 
едни от най-широко използваните 
материали за възстановяване на 
дефекти на твърдите зъбни тъка-
ни, позволяващи приложението на 
биомиметичните принципи и тех-
ники, са композитите. Промяната в 
стила на живот и диетата на съвре-
менните хора обуслови една често 
срещана патология - некариозни 
цервикални лезии. Превенцията и 
менажирането на тези дефекти из-
исква познаване на етиологията , 
рисковите фактори и спецификата 
във възстановителните протоколи, 
предвид трудностите с ретенцията 
в тази област.

Форумът завърши с изискана 
гала вечеря, богата томбола и много 
настроение, за което допринесоха 
домакините от РК на БЗС-Шумен.

След двете години на принуди-
телна изолация и ограничения е 
видна необходимостта от силно 
взаимодействие, обмяна на идеи и 
мнения и директни човешки кон-
такти в цялата дентална общност.

ДМ

НФДМ „Мадарски конник“ – Шумен 2022

Залата с участниците във форума

Д-р Невин Сабри и д-р Гергана Велинова
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СЕСИЯ АКАДЕМИЯ  AIO 
 „Консервативно зъболечение и ендодонтия“
 „Критични фактори за професионален успех“ 
Д-р Андреа Ричи, Италия 
„Дистални директни възстановявания“ 
Д-р Федерико Черони, Италия

„Директни фронтални възстановявания: от клас IV до тотална 
реставрация на усмивката” 
Д-р Алесандро Пецана, Италия

„Модерна ендодонтия: стратегии и технологии за коренова ретенция“ 
Д-р Франческо Яконо, Италия 

Сесия: Естетика & Протетика
„Алайнери и адхезивни техники:  протоколи за минимално инвазивно 
лечение “
 Д-р Томасо Вайнщайн, Италия

„Мултидисциплинарен подход при фронтални индиректни възстановявания“ 
Д-р Джакомо Армани, Италия

„Актуалното при тотални адхезивни възстановявания” 
Д-р Джакомо Далари, Италия

“Oral design“

„Внимателен анализ за успешно лечение с индиректни 
възстановявания.“ 
Проф. Марио Семенца, Италия

„Техника и естетика: предизвикателства и цели на дигиталния и аналогов
 протокол” 
Хавиер Перез, зъботехник, Испания

„Дигитално: от естетика до функция“ 
Кристиан Петри, зъботехник Румъния

„Как да интегрираме аналоговия опит в съвременните дигитални
 възможности?” 
Джузепе Дзупарди, зъботехник, Италия

Д-р Винченцо Музела, Италия

„Мекотъканна Регенерация“ 
Доц. Камен Коцилков, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

„Пародонтология, Имплантология и Орална хирургия“
„Връзката между възстановителната стоматология и пародонталната пластич-
на хирургия“ 
Д-р Давиде Гуглиелми, Италия

„Мениджмънт на меките тъкани около импланти“
Д-р Лука Тосели, Италия

„Диагноза и мениджмънт на рентгенографски лезии на челюстите” 
Д-р Томасо Гедини, Италия

„Ролята на дигиталното планиране при водена тотална рехабилитация“ 
Д-р Федерико Ривара, Италия

„Решеня за ендодонтско лечение“ 
Проф. Луиджи Дженерали, Италия

Д-р Богдан Молдовеану, Румъния

Дигитални отпечтъци: съвети и трикове
 „Дигитален работен протокол“
 Мануел Фрике, Германия

7ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL B LIVE DEMO

СЕСИЯ:  „НАЙ-ДОБРОТО ОТ ИТАЛИЯ“
„ Множествена гингивална  рецесия- значението на фенотипа при лечението“ 
Проф. Масимо Де Санктис, Италия
„Естетика в имплантологията: биологична перспектива“ 
Д-р Алберто Фонсар, Италия
„Естествен вид: предизвикателството при имедиатно имплантиране”  
Д-р Марко Редемани, Италия
„ДИГИТАЛНИТЕ рецепти на Styleitaliano за определяне на цвета за идеални 
композитни и керамични възстановявания” част I,
 Проф. Анджело Путиняно, Италия

СЕСИЯ: „ОРТОДОНТИЯ"
Д-р Рафи Романо, Израел

„Рехабилитация с импланти: как да намерим най- 
доброто решение"
 Д-р Наби Надер, Ливан

„Вертикална зъбна препарация“ 
Доц. Димитър Филчев, България

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

„ДИГИТАЛНИТЕ рецепти на Styleitaliano за определяне на цвета за идеални 
композитни и керамични възстановявания” част II
Д-р Джорди Манаута, Италия
СЕСИЯ: „ НАЙ-ДОБРОТО ОТ БРАЗИЛИЯ“
„Адхезивни керамични възстановявания: критични стъпки за клинична дълго-
трайност“ 
Д-р Освалдо Скопин Андраде, Бразилия
„Рехабилитация на износено съзъбие: Концепцията „2 и 2“ за постигане на 
естетика и функция“ 
Проф. Рафаел Декурсио, Бразилия

 14.00- 18.00ч
 Сесия „ОКЛУЗИЯ“
Д-р Селар Франсис, България и Д-р Иън Бъкъл, Великобритания

„Ендодонтски стратегии за успех“

„Възстановявания след ендодонтско лечение: 
ключът за дълготрайност“ 

8ми  ОКТОМВРИ  2022
HALL A HALL B LIVE DEMO

FRADEANI EDUCATION
„Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: индиректен подход”
Д-р Роберто Турини, Италия

„Оптимизиране на естетиката във фронталния участък: директен подход” 
Д-р Даниеле Дженсини, Италия
„Дефекти на емайла: диагноза и лечение” 
Д-р Федерико Емилиани, Италия

„Ендодонтска микрохирургия“
Д-р Франческо Пирас, Италия

20 ГОДИНИ СПОДЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

„Отворената оклузия - кога, как и дали? Профилактика, лечение и стабилност" 
Д-р Яна Пападопулу, България

„Успехът на моя провал и Провалът на моя Успех“
 Д-р Цветелина Дучева, България

„Реконструктивна лицева хирургия 2022 - в и отвъд БГ”
Доц. Николай Янев, България

Доц. Тодор Узунов, България

Д-р Рая Грозданова, България

„Гранични ендодонтски решения“ 
Д-р Петя Иванова, България

„Неоткрити и незапълнени канали - все още ли са проблем в ежедневната
  дентална практика?” 
Д-р Мирела Маринова- Такорова, България

ЛИЦЕВА ЕСТЕТИКА

     ОБЕДНА ПОЧИВКА

4- ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО 
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Д-р Величка Досева, България

Д-р Христо Димитров, България

Д-р Михаил Танев, България

„Регенеративна пародонтална терапия - съвременни аспекти“ 
Доц. Камен Коцилков, България

Регистрирайте се на WWW.SDM.BG  или на тел. +359 884 27 84 83
Сертификати можете да получите по време на конгреса и след това онлайн! 
Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

до 01.07. 2022    375лв*
                                                                                                                                                     

02.07- 30.09.2022  400лв*
                                                                                                                                                      

       *Всички цени са без включено ДДС

ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ: 

ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
СА ВКЛЮЧЕНИ 
В ОСНОВНАТА

ТАКСА!

 КОНГРЕСНА ТАКСА
ДО 01.07.2022 

 

375* лв

РЕГИСТРИРАЙ
СЕ СЕГА!

ОЧАКВАЙТЕ

ПРОГРАМАТА С

ПРАКТИЧЕСКИ

КУРСОВЕ
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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

Връщане на 100 % от сумата, ако не сте удовлетворени след преминаване на Ниво I. 

ПРАКТИЧЕСКА ОРТОДОНТСКА 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 
- Alexander Discipline

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.   

Тази книга е за удоволст-
вието. Както и за болка-
та. А най-голямо вни-

мание е отделено на връзката 
между тях и на това защо сега 
повече от всякога намирането 
на баланс е от основно зна-
чение. Живеем във времена 
на безпрецедентен достъп до 
крайно възнаграждаващи сти-
мули с високо отделяне на до-
памин: наркотици, храни, но-
вини, хазарт, пазаруване, игри, 
текстови съобщения, секстинг, 
фейсбук, инстаграм, ютюб, 
туитър... огромният им брой, 
разнообразие и потенциал са 
зашеметяващи. Смартфонът 
е съвременната медицинска инжекция, дос-
тавяща цифров допамин по 24 часа на ден, 7 
дни седмично за вечно свързаното поколение. 
Вследствие на това всички ние сме податливи 
на компулсивна свръхконсумация.

"Диапазонът на пристрастеността вече е 
безкраен. Работохолизмът също е вид при-
страстяване. В съвременното американско 
общество хората с ниско образование почти 
са престанали да работят, а хората с високо 
образование обикновено полагат два-три пъти 
повече усилия в сравнение с преди години и 
са влезли във фаза на пристрастяване, която 
се нарича работохолизъм. Но това разрушава 
личния им свят. И работохолизмът може да се 
превърне в сериозно негативно социално яв-
ление". 

В "Допаминов свят" д-р Анна Лембке, пси-
хиатър и автор, изследва новите вълнуващи 
научни открития, които обясняват защо неумо-
лимото търсене на удоволствие води до болка 
- и какво можем да направим по въпроса. Кон-
дензирайки сложната невронаука в по-лесни 
за разбиране метафори, Лембке илюстрира, че 

за да постигнем удовлетворе-
ние и взаимосвързаност, тряб-
ва да поддържаме нивата на 
допамина под контрол. Богати-
ят опит на авторката и житей-
ските истории на пациентите ѝ 
правят книгата особено увле-
кателна. Техните приковаващи 
разкази за страдание и изку-
пление ни дават надежда, че 
можем да си върнем контрола 
върху консуматорските си на-
вици и да преобразим живота 
си. Тайната е в поддържането 
на здравословен баланс между 
желанието и нуждата, а "Допа-
минов свят" ще ви помогне да 
откриете разликата.

Анна Лембке е професор по психиатрия и 
медицина на зависимости в медицинския фа-
култет на Университета в Станфорд и шеф на 
клиниката за двойна диагностика в Станфорд. 
Тя е носител на множество награди за изклю-
чителни изследвания в областта на психични-
те заболявания, за постижения в преподаване-
то и за клинични иновации в лечението. Като 
практикуващ учен тя е публикувала над сто 
рецензирани статии, глави в книги и комен-
тари в престижни издания като "Ню Ингланд 
Джърнъл ъф Медисин" и "Джърнъл ъф Аме-
рикън Медикъл Асосиейшън". Тя е автор на 
книга за епидемията от лекарства, отпускани 
по лекарско предписание "Дилърът доктор: 
как лекарите са измамени, пациентите са за-
качени и защо е толкова трудно да се спре". 
Тя е член на борда на няколко държавни и 
национални организации, насочени към при-
страстяването, дава показания пред различни 
комисии в Камарата на представителите и Се-
ната на Съединените щати, поддържа активен 
лекционен календар и има процъфтяваща кли-
нична практика.

НОВА КНИГА

СМАРТФОНЪТ Е СЪВРЕМЕННАТА 
МЕДИЦИНСКА ИНЖЕКЦИЯ, 

ДОСТАВЯЩА ЦИФРОВ ДОПАМИН 
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ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ WWW.BZS.BGРЕДОВЕН ЧЛЕН НА FDI

ПРОДАВА

Продавам автоклав WS01 - италиан-
ски, 9л., режим на работа 121 градуса за 
60 минути, 1.1 атмосфери. Има прото-
кол за извършен технически преглед до 
11.03.2023 г. Цена 819 лв. За връзка - д-р 
Милко Романов, гр. Раковски, обл. Плов-
див, тел. 0888 845 947

Продавам стоматологична стол Galbiati 
- работещ, и дентално обзавеждане. За ин-
формация: тел. 0888 936 709, София", д-р 
Светлана Станчева тел.0888 330 110

Продавам мобилна избелваща лампа 
със студена, плазмена светлина и дента-
лен аспиратор със суха и мокра аспира-
ция. Телефон за връзка:0898620109. Цена 
по договаряне.

Продавам Стоматологична машинa и 
стол GNATUS с горно окачване, с вграде-
на фотополимерна лампа, без периферия.  
Цена:2500 лв. Тел за контакт: 0888238662, 
София"

Продавам ендомотор на Sybron Endo 
заедно с 15 комплекта TF-Adaptive пили 
+ наконечник за разширяване с ръчни 
пили. Цена по договаряне. Тел за връзка- 
0898620109.

Продавам апартамент 94м2 със статут 
на дентален кабинет. Самостоятелен вход. 
Частично оборудван и обзаведен. Трифа-
зен ток. гр. Варна ж.к. Владислав Варнен-
чик тел.0888951294

Продавам оборудван стоматологичен 
кабинет в Стара Загора работещ и в мо-
мента, отлична локация,50кв.м. За кон-
такт:0888239431

Продавам стоматологична машина 
(ЮС-7) в отлично състояние, периферия 
приставки за ел .диагностика и каутери-
зация. Турбинен наконечник; резервни 
части.Цена:600 лв тел:0878671036 Д-р 
Божинова

Продавам чисто нова китайска стома-
тологична машина ( стол + юнит + стол 
за стоматолога + периферия ). Машина-
та изобщо не е влизала в употреба. Цена 
5000 лв. За подробности и снимки тел: 
0878709377 

Продавам нова турбина с пуш бутон,с 
вградена лед светлина, марка COXO,за 
борден шлаух. Лека и ергономична, за 
терапия и ортопедия, цвят металик,цена 
300лв,гр.София,0878778012

Продавам безжична фотополимерна 
лампа,марка Coxo,с 3 режима на рабо-
та-10s,20s,pulsar ,защитен екран,с мощ-
ност 1000mW/см,цвят металик,цена 
200лв,подарък защитни очила,гр.Со-
фия,0878778012.

Продавам испански посетител-
ски модул с 3седалки,възможност да 
се сложи плот на мястото на едната 
седалка,цвят металик на скелета,здрави 
графитено сиви и устойчиви на дезин-
фекция седалки,идеален за чакалня, цена 
390лв.,0878778012,гр.София

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 информа-
ция: 0882/ 080 082

Продавам дентална практика в Пазар-
джик, оборудвана и работеща, отлична ло-
кация, 2 кабинета с 2 санитарни възела. За 
контакт - 0888 833194 или sms (след 20h)

Продавам апартамент от 58 кв.м. на 
1-ви етаж, обособен като два дентални 
кабинета, работещи и в момента. Прак-
тиката е от 1992г. Гр. Пловдив, ул.”Лазар 
Стоев” № 1. За контакти: Д-р Лилова – 
0889 59 76 29

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

Продавам пълно оборудване за стома-
тологичен 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 въз-
душен микромотор, италиански духалки, 
ултразвук и други. За информация - д-р 
Кр. Бозов, тел.0888939192, гр. Пловдив. 
Цена 7000 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

Давам под наем/продавам/ два зъбо-
лекарски кабинета в идеален център на гр. 
Враца - напълно оборудвани, съвременна 
техника. тел. 0878 45 70 43 

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

Давам под наем помещение, подходя-
що за зъболекарски кабинет, 35 кв.м., гр. 
Пловдив,  кв”Прослав”, до пощата. За кон-
такти: 0888 27 02 38 – Иван Бакалов

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

Давам смяна под наем в кабинет в гр. 
Пловдив, ул. „Царево” № 1, кв.Съдийски, 
до Германо-българската лаборатория или 
продавам напълно оборудвана практиката, 
намираща се на този адрес Тел. за връзка: 
0877 769 099

Давам под наем стоматологичен каби-
нет (самостоятелна сграда) със санитарен 
възел, чакалня и самостоятелен вход. Kа-
бинетът е в ЖК „Тракия“ и е работил като 
денонощен. Месечен наем 400 лв. Тел: 
0895443171, 0888217713

Давам под наем кабинет в гр. Асенов-
град. За контакти: 0877 12 94 84

Давам смяна под наем в напълно нов 
и оборудван дентален кабинет в центъра 
на град Варна. За повече информация тел. 
0895760119 Д-р Захариева

Дентален център 2 в сградата на ДКЦ 
7 - гр. София, дава смяна под наем в рабо-
тещ, оборудван дентален кабинет. Всички 
разрешителни. Справки тел. 02/8033951- 
до 14 ч. и 8033953 - до 18 ч.

Давам под наем оборудван и работещ 
дентален кабинет в гр. Пловдив - събота 
пазар. За контакт - д-р Пънкин - 0897 901 
406

ТЪРСИ:

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

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

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

Дентален център "ВИТА-Г" на ул. 
"Братя Пулиеви" № 1 в кв. "Капана", гр. 
Пловдив търси лекар по дентална медици-
на на процент или под наем. За информа-
ция: 0898 604 763 - д-р Пейчева

Частен дентален център "KIZZ 
plus" в Австрия-Хохенемс търси лека-
ри по дентална медицина за работа на 
дългосрочен трудов договор. За повече 
информация: 0988 898432, office@kizz.at, 
+436766093220

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

те  годишнини на д-р Велислав Колчев, д-р Де-
сислава Вакльова и д-р Яне Стезоски,  като им 
пожелава  здраве, много късмет, лично щастие, 
истински хора до тях , чудесни мигове  , много 
лични и професионални успехи, дълъг и щастлив 
живот.

УС на РК на БЗС-Благоевград
УС НА РК НА БЗС -ГР. ВРАЦА

честити юбилея на д-р Петьо Андров, като му 
желае здраве, упоритост -да следва мечтите си, 
смелост- да ги отстоява, търпение- да ги постига и 
много любов, която да дава смисъл на всичко това!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Иванка Цветкова Колева, с по-
желание  да бъде здрава, да има много поводи за 
усмивки и дълги години да се наслаждава на мал-
ките, но значими неща от живота!

УС на РК на БЗС- Кърджали

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УС на РК на БЗС Кърджали честити кръглата 

годишнина на д-р Евелина Петрова Борисова, с 
пожелание  да бъде здрава, да има много поводи 
за усмивки и дълги години да се наслаждава на 
малките, но значими неща от живота!

УС на РК на БЗС- Кърджали

Със заповед на министър-председателя Кирил Пе-
тков Невена Цанкова е назначена за заместник-
министър на здравеопазването, съобщават от 

правителствената пресслужба. Тя идва от мениджмънта 
на фирма, част от портфолиото на „Химимпорт“.

Цанкова има магистратури по макроикономика и фи-

нансов мениджмънт. Притежава дългогодишен опит в 
частния сектор и в ръководенето на проекти. Била е съ-
ветник на министъра на здравеопазването.

Досега е била член на Съвета на директорите и мени-
джър администрация и обществени поръчки във воде-
ща фармацевтична компания, информират още от МС.

ПРЕМИЕРЪТ НАЗНАЧИ ТРЕТИ ЗАМ.-
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПАМЕТЕН ЗНАК НА СГРАДАТА НА 
БИВШАТА СТОМАТОЛОГИЯ В ГРАДА

Поста заема Невена Цанкова. Тя ще заеме мястото на лекаря по дентална 
медицина доц. Г. Йорданов, който бе освободен от поста на зам.-министър.

В Плевен ще бъде поставена паметна плоча на 
известния български стоматолог д-р Маргарит 
Маргаритов. Със свое решение Общинският 

съвет одобри схема за поставяне на паметния знак на 
сградата на бившата „Стоматология” в града /на бул. 
„Русе” №1/.

Инициативата за паметна плоча на д-р Маргарит 
Маргаритов идва от Районната колегия на Българския 
зъболекарски съюз. В писмо, подписано от председате-
ля на съсловната организация д-р Поля Петева се по-
сочва, че мотива за това предложение е признателност 
и уважение към личността на един от най-видните и 
забележителни зъболекари в България - д-р Маргарит 
Маргаритов, роден и израснал в Плевен. Преди да бъде 
обсъдено в Общинския съвет, предложението получи 
одобрение в ПК по "Култура, вероизповедания и меж-
дународна дейност". Съгласие за местоположението, 
художествената и идейната характеристика на плочата 
има и от Специализирана комисия, назначена със запо-
вед на кмета на Общината.

/Съгласно чл.63 от Наредба №15 за реда и условията 
за поставяне на преместваеми обекти на територията 
на община Плевен „… Предложението за поставяне, 
преместване и премахване на паметници и други въз-
поменателни знаци се обсъждат от специално създаде-
на комисия от представители на общинската админи-
страция, Съюза на българските художници, Съюза на 
архитектите в България, на Регионалния исторически 

музей и други представители на обществеността, която 
разглежда и дава становище относно местоположение, 
художествена и идейна характеристика и реализация.“/

Д-р Маргарит Маргаритов е роден 17.02.1913 г. в Пле-
вен. Завършва Факултета по стоматология на Истанб-
улския университет. Полага приравнителен изпит пред 
Висш медицински съвет в София и получава правото 
да практикува в България. През учебната 1941/1942 г. 
специализира в Медицинския университет на Мюн-
хенския университет, специалност „Челюстно-лицева 
хирургия". За да може да се издържа, започва работа 
в зъболекарска практика в Мюнхен. Там защитава на-
учна работа и получава докторска степен. Патентова в 
Германия пастата за зъби Лакалут. Според германското 
законодателство срокът на патента е 18 години. Загубва 
го поради невъзможността да го продължи тогава в Бъл-
гария. В края на 1943 г. д-р Маргаритов се завръща и 
работи в България. Автор е и на три учебника. Починал 
е на 26 декември 1978 г. в София.

Паметната плоча на д-р Маргарит Маргаритов ще 
бъде монтирана на входа на бившата „Стоматология”. 
Изработката ще е от полиран черен мрамор, с бели бук-
ви и с размери 60/40/2 см. Разходите по поставянето й 
ще са на доброволен принцип и с подкрепата на Район-
ната колегия на БЗС.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ 
FDA издаде разрешение за спешна употреба на пър-
вото устройство, което може да открива COVID-19 в 
издишан въздух, съобщиха от регулаторната агенция.

Дихателният тестер InspectIR COVID-19 е портати-
вен, с размерите на ръчен багаж и може да се използва 
в лекарски кабинети, болници и мобилни пунктове за 
тестване.

Провежданият тест може да даде резултат за по-мал-
ко от три минути, като задължително условие е да се 
извършва от медицинско лице – лицензиран доставчик 
на здравни услуги.

FDA заяви, че устройството за дихателно тестване е 
прецизно и с висока чувствителност – то дава резул-
тати с 91,2% точност при идентифициране на положи-
телни проби и 99,3% точност при идентифициране на 
отрицателни проби за COVID-19.

FDA РАЗРЕШИ  
УСТРОЙСТВО ЗА БЪРЗО 

COVID ТЕСТВАНЕ В ПРОБИ 
ОТ ИЗДИШАН ВЪЗДУХ

Резултатът от теста 
е готов за по-малко от 3 минути
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